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1. SUMAR EXECUTIV 

Domeniul locuirii este o componentă esențială a calității vieții în toate orașele din România. De 

asemenea, dreptul la un locuință decentă este recunoscut ca drept fundamental în numeroase 

acorduri internaționale, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului. În același timp, locuințele 

sunt cele mai costisitoare active care împovărează veniturile gospodăriilor și sunt piesele de joc pe 

piețe imobiliare cu dinamică complexă.  Din acest motiv, domeniul locuirii reprezintă o zonă de politici 

complexă care necesită o abordare interdisciplinară și cooperare intersectorială.  

România are un fond locativ ce depășește 8,7 milioane de unități și una dintre cele mai ridicate rate 

ale proprietății de locuințe din lume. Fondul locativ actual se învechește, iar cea mai mare parte a sa 

nu este adaptată la riscurile multiple la care este expusă țara, nici nu poate face față presiunilor tot 

mai stringente în materie de schimbări climatice. De fapt, cea mai mare parte a fondului locativ din 

România datează dintr-o perioadă în care principiile de proiectare nu țineau prea mult seama de 

standarde de eficiență energetică sau de coduri pentru proiectarea seismică a unor clădiri solide. 

Dinamica piețelor locuințelor variază foarte mult pe teritoriul României. Majoritatea dezvoltărilor 

rezidențiale din ultimele decenii s-au înregistrat în zonele periurbane ale orașelor mai mari. Capitala 

și regiunile din vest regrupează cel mai mare procentaj de clădiri noi, spre deosebire de regiunile 

sudice și estice. Orașele mari se confruntă cu provocări mai dificile decât acelea din orașele medii și 

mici. Primul grup se confruntă cu creșterea prețurilor și cu expansiunea urbană, pe când cele din urmă 

se reduc ca dimensiuni demografice și trebuie să facă față condițiilor modeste de pe piață, creșterii 

numărului de locuințe disponibile și degradării accentuate.  

În ansamblu, sectorul locuințelor din România înregistrează inegalități puternice și deprivare. Toate 

aglomerările urbane ascund insule ale sărăciei, comunități segregate spațial ce sunt afectate de lipsa 

de locuințe, un nivel scăzut al ocupării forței de muncă și al accesului la educație. Susținută de un 

sistem de urbanism slab implementat, gradul de informalitate al locuirii a crescut. Grupurile cu venituri 

reduse sunt din ce în ce mai excluse de pe piețele de locuințe din orașele mai mari, având în vedere 

alternativele limitate de locuințe la prețuri accesibile.  

Toate aceste provocări sunt reflectate în mod inadecvat în planificarea strategică, programe, 

instrumente de date și capacități ale autorităților române, fie ele centrale sau locale. În prezent, 

lipsește o strategie națională care să orienteze abordările politice în domeniul locuințelor, în timp ce 

cadrul legal nu este actualizat. Resursele bugetare sunt împrăștiate într-o multitudine de programe și 

de instrumente juridice lipsite de coordonare și lipsite de o evaluare adecvată a rezultatelor. Din 

autoritățile centrale și locale lipsesc echipele dedicate care să se ocupe de problemele referitoare la 

locuințe atât din punct de vedere strategic, cât și operațional.    

În acest context, politicile urbane ale României trebuie să integreze mai bine locuințele în sprijinul 

dezvoltării urbane durabile, contribuind la rezistența, competitivitatea, incluziunea și buna 

guvernare din toate orașele țării.  

 Orașele reziliente sunt cele care integrează în politicile lor de urbanism și de mediu construit 

realitățile expunerii României la pericole multiple și la presiunea tot mai accentuată pusă de 

schimbările climatice.  

O politică bine concepută de înnoire a fondului locativ trebuie să se integreze în politicile urbane 

generale și să cuprindă două elemente-cheie: (1) o abordare integrată a modernizării construcțiilor, 

promovând și catalizând atât îmbunătățirile în materie de eficiență energetică, cele structurale și 

funcționale, cum ar fi accesibilitatea redusă la mobilitate și (2) promovarea unor practici mai bune de 
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întreținere. În plus, este important să subliniem: condițiile de locuire nu sunt legate exclusiv de ceea 

ce se află în interiorul locuinței cuiva, ci și de facilitățile și serviciile publice la care au acces locuitorii, 

ceea ce face ca planificarea urbană sănătoasă să fie esențială pentru  locuirea de calitate. 

Ajustarea pieței pentru promovarea clădirilor reziliente admite faptul că investițiile bazate pe fonduri 

publice nu pot rezolva toate problemele fondului locativ, dintre care majoritatea aflate în proprietate 

privată. Impulsurile inteligente de pe piață pot influența cumpărătorii de proprietăți sau chiriașii în 

sensul achiziționării și închirierii de unități de locuințe eficiente din punct de vedere energetic și 

rezistente la seism. În plus, autoritățile ar putea stimula și mai mult inovarea în furnizarea de locuințe 

ecologice mai rezistente, oferind îndrumări tehnice, informații și acțiuni de sensibilizare, precum și 

investiții pentru a stabili tendințele, proiecte demonstrative, prin licitații mai bune și concursuri de 

arhitectură. 

 Orașele competitive sunt acelea care mențin și care le oferă rezidenților lor o calitate a vieții 

crescută.  

Locuințele de calitate, accesibile tuturor grupurilor de venituri, sunt o componentă cheie a calității 

vieții și ajută orașele să păstreze capitalul uman de care au nevoie pentru a-și sprijini creșterea 

economică. Autoritățile urbane trebuie să răspundă nevoilor de locuințe asigurându-se că terenul 

adecvat pentru uz rezidențial este disponibil pentru furnizarea de locuințe generată de piață. 

Autoritățile pot interveni, de asemenea, în oferta de locuințe care sunt dezvoltate ca atare sau 

sprijinind scheme de dezvoltatori cu profit redus / limitat, astfel încât să se asigure că locuința este 

accesibilă și grupurilor profesionale / cu venituri care nu le permitsă închirieze sau să cumpere de pe 

piața liberă. În plus, autoritățile ar putea interveni catalizând renovarea fondului existent și derulând 

programe de regenerare urbană pentru a spori viabilitatea cartierelor din oraș. 

Locuințele de închiriat trebuie să fie recunoscute ca o alternativă de locuire, importantă în special 

pentru atragerea și reținerea rezidenților în orașele lipsite de locuri muncă, dar cu economii în 

ascensiune. Trebuie stimulată formalizarea contractelor de închiriere, în timp se ce catalizează și 

intrarea pe piață a locuințelor disponibile. 

Politicile privind domeniul locuirii trebuie să țină seama de diverse nevoi și de dinamica pieței în  

orașele din România. O politică unică nu ar funcționa într-o țară în care o mare parte a orașelor se 

confruntă cu piețe imobiliare slabe și cu declin demografic sever, în timp ce câteva zone urbane se 

luptă cu creșterea prețurilor și cu expansiunea urbană agresivă. Primele trebuie să reformuleze 

planificarea urbană, înrădăcinată în mod convențional într-o mentalitate de extindere, să se 

concentreze pe principiile compacte, cu tendință de restrângere a zonelor construibile, să acorde 

prioritate conversiei structurilor existente mai degrabă decât să construiască din nou, să exploreze 

demolarea locuințelor neocupate, degradate dincondominii și să faciliteze mutarea la o calitate mai 

bună și la un fond disponibil etc.  

 Orașele incluzive sunt acelea care recunosc locuințele ca drept al cetățenilor, mai degrabă 

decât un activ financiar sau un bun privilegiat.  

Acesta este un principiu fundamental propus de convențiile organizațiilor internaționale, politicile 

și orientările UE la care România este țară semnatară. Locuința este, de asemenea, cea mai 

costisitoare nevoie a unei gospodării, astfel principiul de mai sus necesită ca guvernele centrale și 

locale să propună programe de sprijin pentru a ajuta populația mai săracă să aibă acces la un adăpost 

decent și sigur. 
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Politicile din domeniul locuirii trebuie să accelereze furnizarea și alocarea mai bună a locuințelor 

publice pentru a răspunde nevoilor celor mai vulnerabile grupuri. Astfel de locuințe publice de închiriat 

trebuie să ia în considerare și să fie sensibile la profilurile și provocările beneficiarilor vizați, din punctul 

de vedere al amplasării lor, al mixului social și al proiectării locuințelor. 

Cu toate acestea, noile locuințe de închiriere nu sunt singura soluție posibilă pentru a asigura accesul 

la locuințe al celor care au nevoie. Schemele de voucere ar putea fi luate în considerare în zone cu 

aprovizionare adecvată. Programele de îmbunătățire și de adaptare a locuințelor ar putea funcționa 

și pentru familiile care au o locuință, însă inadecvată în ceea ce privește dimensiunea, funcționalitatea 

și siguranța. În plus, este nevoie de asistență complementară pentru locuințe pentru a sprijini viața 

independentă a persoanelor cu dizabilități, vârstnici și a altor grupuri constând în servicii personalizate 

de asistență socială, asistență psihologică și medicală, calificarea forței de muncă și mediere. 

Lipsa de locuințe pare că este în mare măsură concentrată spațial. Abordarea comunităților 

defavorizate din perspectiva locuirii necesită proiecte integrate de regenerare urbană pe termen lung, 

incluzând atât investiții ușoare, cât și dure în renovarea fondului locativ, modernizarea cartierului și 

capitalul uman. Acestea trebuie, de asemenea, să cuprindă programe de sprijin pentru obținerea de 

titluri de proprietate asupra terenurilor în zonele cu caracter informal.  

 Orașele bine administrate sunt acelea în care autoritățile își asumă rolul central în privința 

prospectării și abordării nevoilor de locuințe ale populației lor.  

Acest lucru necesită, totuși, în primul rând  un cadru juridic adecvat, competențe și capacități 

instituționale și resurse bugetare. Cadrul legal care stă la baza locuințelor are nevoie de actualizări 

urgente pentru a spori transparența, coerența cu alte domenii de politică complementare și pentru a 

ajuta la eficacitatea programelor. Este necesară o strategie națională în domeniul locuirii pentru a 

coordona acțiunea și a stabili obiective politice între instituții și niveluri de autoritate cu atribuții 

complementare. Practica elaborării strategiilor locale de locuințe trebuie promovată, în special pentru 

autoritățile locale care gestionează teritorii care se confruntă cu lipsuri acute de locuințe. 

Indisponibilitatea datelor spațiale relevante pentru monitorizarea nevoilor de locuințe și a rezultatelor 

programelor este, de asemenea, un dezavantaj major al capacităților instituționale existente care 

trebuie abordat. 

Pe scurt, strategiile de mai sus sunt posibile cu condiția ca în sectorul locuirii să se aloce resurse 

bugetare mai mari și mai bine direcționate, susținute de resurse adecvate de personal și de 

cunoștințe practice (precum ghiduri, metodologii etc.) atât la nivel central, cât și la nivel local. Este 

important să subliniem că „fondurile mai bine cheltuite” sunt mai importante decât „mai multe 

fonduri” – analizele anterioare, mai aprofundate, au indicat că există numeroase programe și investiții 

în domeniul locuințelor; cu toate acestea, impactul și implementarea lor sunt puțin evaluate, iar 

adesea ele nu sunt legate de obiectivele strategice generale.    

 

2. INTRODUCERE 

Raportul de față face parte din Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile (SAR) implementate în 

perioada iulie 2019 - ianuarie 2022, în timp ce Banca Mondială sprijină Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației (MLPDA) să elaboreze politica urbană a Româniri. Scopul acestei politici 

este de a oferi orientări în vederea consolidării capacității administrative și planificării strategice a 

orașelor din România, consolidării cadrului normativ și de investiții privind dezvoltarea urbană și 

teritorială și optimizării proceselor decizionale centrate pe cetățeni. 
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Acest document informativ în domeniul locuirii este unul dintre cele câteva documente însoțitoare 

care, împreună cu contribuțiile publice, va servi drept justificare pentru întocmirea politicii urbane 

a României. Documentul de față a fost redactat în perioada iunie-noiembrie 2020 și se bazează în 

principal pe literatura de specialitate și pe analiza datelor și documentelor oficiale.  

Proiectul de Politică urbană are rol de informare și de orientare pentru dezvoltarea urbană a 

României pentru a atinge patru obiective: (i) orașe ecologice și reziliente; (ii) orașe incluzive și 

echitabile; (iii) orașe competitive și productive și (iv) orașe bine administrate. În acest sens, 

recomandările cu privire la chestiunile de locuire cuprinse în raportul de față sunt încadrate 

corespunzător, următoarele domenii-cheie fiind abordate de-a lungul capitolelor acestui document: 

(i) Orașe ecologice și reziliente 

 Abordarea calității locuințelor actuale. Comentariu privind starea actuală a 

calității locuințelor din orașele României și principalele provocări în materie de 

funcționare și de întreținere, mai ales în cazul domeniilor locuirii post-comuniste; 

așezărilor informale / „ghetourilor”; expunere la riscul seismic și la lipsa de 

reziliență; densitatea și proiectarea dezvoltării locuințelor și a cartierelor. 

 Inovații și aspirații. Explorarea eventualelor inovații și aspirații pentru viitoare 

dezvoltări și cartiere de locuințe, precum clădirile ecologice (eficiență energetică, 

utilizarea materialelor locale/regionale, proiectări prietenoase cu mediul etc.), 

înverzire verticală/deasupra acoperișului, agricultură urbană etc. 

(ii) Orașe incluzive și echitabile 

 Prețuri accesibile pentru locuințe. Comentariu privind integrarea și abordarea 

lipsei de locuințe din comunitatea romă și din alte comunități marginalizate; 

nevoile tinerilor în materie de locuire; provocările furnizării corespunzătoare de 

dotări și servicii (inclusiv utilități de bază, spații verzi, sănătate și învățământ etc.) 

pentru cartiere rezidențiale; acces la locurile de muncă; accesibilitate fizică pe 

baza principiilor accesului universal.  

(iii) Orașe competitive și productive  

 Activarea pieței locuințelor. Explorarea furnizării de locuințe în sistemul public și 

în cel privat (provocări, discrepanțe, mixul de locuințe, inclusiv locuințele sociale); 

gestionarea fondului locativ vechi (regenerarea cartierelor din cadrul orașului, 

reparații și îmbunătățiri la nivelul calității) și a fondului de locuințe noi (crearea 

sau activarea piețelor de locuințe); disponibilitatea și accesibilitatea finanțării 

pentru locuințe (inclusiv subvenții și țintirea acestora). 

(iv) Orașe bine administrate 

 Îmbunătățirea administrației și capacității de acțiune a acesteia. Comentariu 

privind sistemele de urbanizarea, procese și probleme (adecvarea spațială a 

cererii și ofertei și în legătură cu alte utilizări ale terenului); îmbunătățirea 

eficienței, transparenței și trasabilității în administrația publică a locuințelor 

(tranzacții și investiții în materie de locuire, terenuri și cadastru, sisteme de e-

guvernanță etc.); consolidarea capacității entităților publice competente, în 

special autoritățile locale (chestiunile coordonării și integrării verticale și 

orizontale).   
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3. PROVOCĂRILE DIN DOMENIUL LOCUIRII ÎN ROMÂNIA 

3.1 Principalele caracteristici ale fondului actual de locuințe 

3.1.1 Caracteristicile fondului de locuințe 

3.1.1.1 Prezentare generală 

Fiind țara cu cea mai întinsă suprafață din Europa de Sud-Est, România are aproximativ 20,12 

milioane de locuitori și 7,4 milioane de familii1. Fondul de locuințe cuprinde 5,3 milioane de clădiri 

rezidențiale, în total 8,7 milioane de unități de locuințe. Potrivit celui mai recent recensământ oficial, 

peste jumătate din familiile din România (55,3%) locuiau în zonele urbane.  

Tabelul 1. Principalele cifre în domeniul locuințelor în România 

Caracteristicile domeniului locuințelor 1992 2002 2011 

Populația (1.000) 22.810 21.680 20.121 

Familii (mil.) 7,288 7,32 7,4 

Număr de membri per familie 3,07 2,92 2,66 

Fond de locuințe (mil.) 7,65 8,1 8,7 

Clădiri de locuit (mil.) 4,49 4,84 5,3 

Număr de locuințe la 1.000 de locuitori 336 374 435 

Număr mediu de camere per locuință 2,5 2,6 2,7 

Suprafața medie la sol a unei locuințe (m²) 33,8 37,6 46,54 

Suprafața medie la sol aferentă unei 
persoane (m²) 

11,6 14,3 20,38 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică (INS), Datele Recensământului din 1992, 2002 și 20112 

Fondul locativ din orașele din România este dominat de locuințe aflate în blocuri de apartamente, 

ce conțin 67,6% din fondul de locuințe urban. Dimpotrivă, doar 2,4% din fondul de locuințe din zonele 

rurale se află în blocuri. Înseamnă că administrarea condominiilor este, în mare măsură, o provocare 

a vieții urbane.    

Locuințele în proprietate privată reprezintă 98,6% din fondul total de locuințe (a se consulta Tabelul 

2). Prin urmare, România este pe primul loc între țările europene în materie de proprietate privată a 

locuințelor. Acest fapt se datorează mai ales privatizării rapide a fondului de locuințe de stat din 

perioada socialistă. În 1992, la scurt timp după căderea regimului comunist, procentul fondului locativ 

aflat în proprietate publică era de aproximativ 20,9%, dintre care cea mai mare parte (84%) se afla în 

blocuri cu mai multe etaje. Procentul de locuințe publice a scăzut la 2,6% într-un deceniu, iar tendința 

de scădere continuă, având în vedere dreptul chiriașilor din locuințele publice de a achiziționa – la 

prețuri reduse – locuințele pe care le închiriază, precum și fondul limitat de locuințe publice noi.      

Tabelul 2. Transferul proprietății locuințelor din condominiumuri de la proprietari publici la cei privați 

Categorii de locuințe  1992 2002 2011 

Locuințe - TOTAL  7.659.003 8.107.114 8.722.398 

număr absolut 2.984.577 3.102.027 3.315.590 

                                                           
1 Conform ultimului Recensământ al Institutului Național de Statistică (2011). 

2 Date reunite pentru raportul „Sectorul locuințelor în România, Către o Strategie Națională în materie de Locuire”, Banca 

Mondială, 2015 
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dintre care locuințe situate 

în blocuri cu apartamente pe 

mai multe etaje  

procent din total  39,0% 38,3% 38,0% 

Locuințe în proprietate privată  6.024.772 7.875.940 8.601.517 

dintre care locuințe situate în blocuri cu apartamente pe 

mai multe etaje  
1.623.303 2.990.447 3.238.316 

procentul de locuințe în proprietate privată din numărul 

total de locuințe 
78,7% 97,1% 98,6% 

Locuințe în proprietate publică   1.603.269 212.341 98.263 

dintre care locuințe situate în blocuri cu apartamente pe 

mai multe etaje 
1.351.872 106.673 66.378 

procentul de locuințe din blocurile cu mai multe etaje 

aflate în proprietate publică 45,3% 3,4% 2,0% 
Notă: suma locuințelor aflate în proprietate privată și a celor în proprietate publică nu se adaugă la numărul total de locuințe deoarece 
Recensământul regrupează și proprietăți cu alte tipuri de statut („proprietate privată de grup”, „proprietate în asociație”, „proprietate în 
cooperativă” și „proprietățile cultelor religioase”) 

Sursa datelor: INS, datele Recensământului din 1992, 2002 și 2011 

Chiar și în prezent, în cazul preferințelor culturale și politicilor publice (la care se face referire în 

secțiunea 3.5) se constată o tendință crescută către a deține o locuință în proprietate.  

3.1.1.2 Dimensiunile și structura gospodăriilor 

Potrivit celui mai recent recensământ (2011), 97,8% din totalul locuințelor ocupate erau locuite de 

o singură familie. În zonele urbane, procentul era de 98,2%. Dintre acestea, în zonele urbane, 11,2% 

dintre familii ocupau locuințe cu o singură cameră, 43,1% în locuințe cu 2 camere, iar 31,5% în locuințe 

cu 3 camere. Locuințele mai încăpătoare, cu 4 și cu 5 sau mai multe camere erau ocupate de doar 

9.9%, respectiv de 4,08% dintre familiile urbane. 

În medie, familiile din România sunt relativ mai numeroase decât în restul Europei și trăiesc în 

locuințe mai puțin spațioase. Numărul mediu de membri ai unei familii în perioada 2011–2014 era de 

2,7, comparativ cu media de 2,3 din UE-28. În medie, locuințele măsoară o suprafață de 46,9 metri 

pătrați, spre deosebire de media UE-28 de 102,3 metri pătrați (Eurostat). Modelul gospodăriilor 

cuprinzând mai multe generații este foarte răspândit, el regăsindu-se la peste 10% dintre familii 

(Eurostat, 2011).  

Tabelul 3. Clasificarea locuințelor în funcție de numărul de persoane 

Numărul total de locuințe convenționale 
locuite  

7.294.988 100% 

 locuite de: nr. % 

   1 persoană 1.873.385 25,68 

   2 persoane 1.978.949 27,13 

   3 persoane 1.478.455 20,27 

   4 persoane 1.040.752 14,27 

   5 persoane 488,285 6,69 

6 și mai multe persoane 435,162 5,97 

Sursa datelor: INS, Recensământul din 2011 

Mai mult de o treime din familiile din România includ mai mult de trei adulți (35,1%). Acest procent 

este cel mai mare dintre toate țările UE și aproape dublu față de media UE-27 (18,5%). În 19,5% din 

familiile românești, trei adulți locuiesc cu copii aflați în îngrijire, ceea ce arată un stil de trai 
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multigenerațional. Combinația de familii numeroase, întinse pe mai multe generații și de spații de 

locuit restrânse conduce la supraaglomerare.
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Tabelul 4. Locuințele, conform numărului de persoane din gospodării 

  TOTAL  LOCUINȚE CU 1 
CAMERĂ  

LOCUINȚE CU 2 
CAMERE  

LOCUINȚE CU 3 
CAMERE  

LOCUINȚE CU 4 
CAMERE  

LOCUINȚE CU 5 SAU MAI 
MULTE CAMERE  

  Nr. de 
locuințe  

Nr. de 
persoane  

Nr. de 
locuințe  

Nr. de 
persoane  

Nr. de 
locuințe  

Nr. de 
persoane  

Nr. de 
locuințe  

Nr. de 
persoane  

Nr. de 
locuințe  

Nr. de 
persoane  

Nr. de 
locuințe  

Nr. de 
persoane  

Numărul total de locuințe 
convenționale locuite 

7294988 19920755 653468 1344577 2780777 6758373 2373367 6670833 994066 3260777 493310 1886195 

Distribuția în funcție de 
numărul de familii care 
ocupă locuința 
respectivă:  

                        

1 familie 7140043 19023933 650130 1327985 2750744 6602797 2326916 6413047 956285 3037115 455968 1642989 

2 familii 138809 754360 3160 14910 28651 145225 42417 225178 34033 190462 30548 178585 

3 familii 13819 114312 151 1324 1196 8717 3715 29504 3174 26411 5583 48356 

4 și mai multe familii  2317 28150 27 358 186 1634 319 3104 574 6789 1211 16265 

                          

MEDIUL URBAN                          

Numărul total de locuințe 
convenționale locuite 

4121926 10689792 462759 898009 1779367 4206462 1301842 3583297 409428 1329978 168530 672046 

Distribuția în funcție de 
numărul de familii care 
ocupă locuința 
respectivă:  

                        

1 familie 4047911 10279717 460812 889746 1763628 4132944 1279040 3463622 393304 1236469 151127 556936 

2 familii 64761 332630 1848 7439 14870 68048 20515 102867 14148 76906 13380 77370 

3 familii 7795 60793 85 667 728 4462 2061 14937 1662 13177 3259 27550 

4 și mai multe familii 1459 16652 14 157 141 1008 226 1871 314 3426 764 10190 

Sursa: INS, Recensământul din 2011 - http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iv-cladiri-locuinte-gospodarii/ 
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Tinerii din România părăsesc locuința părinților la o vârstă mai înaintată decât în țările occidentale 

(Eurofound, 2014), ceea ce poate fi cel puțin parțial rezultatul dificultăților cu care se confruntă pe 

piața muncii în obținerea unui loc de muncă decent. Nesiguranța veniturilor duce la adoptarea 

modelului familiei intergeneraționale ca modalitate de realizare a economiilor de scară. Mai mult, 

lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă la prețuri accesibile crește presiunea de 

a adopta soluția gospodăriei cu câteva generații prezente.3 

3.1.1.3 Dimensiunea și gradul de ocupare. Supraaglomerarea. 

Din punctul de vedere al dimensiunii și tipologiei, 99,1% dintre locuințele din România sunt 

clasificate drept „locuințe convenționale”, constând din una sau mai multe încăperi de locuit (cameră 

de zi, dormitor), încăperi accesorii (adică bucătărie, baie etc.), precum și ca alte zone precum 

depozitele, independente de alte locuințe sau spații, cu intrare separată, indiferent dacă sunt ocupate 

de una sau mai multe familii sau sunt neocupate (a se vedea tabelul 5). 

Tabelul 5. Unități de locuințe convenționale în diverse amplasamente 

 Total Așezări 
urbane 

Așezări 
rurale 

Numărul de locuințe convenționale 8.458.7564 4.582.717 3.867.890 

Număr mediu de camere per locuință 2,7 2,5 2,9 

Spațiu mediu la sol (m2) per: Locuință 47,1 48,1 45,9 

Cameră de locuit 17,5 19,3 15,7 

Sursa: Datele provin din Studiul Național referitor la  Bugetul Gospodăriilor, realizat de Institutul Național de Statistică 

(2012)5  

Fondul de locuințe urban este dominat de apartamente cu 2 camere în toate chintilele de venituri. 

Lipsa unei creșteri vizibile a numărului de camere din chintilele superioare poate indica faptul că 

familiile care și-ar permite să locuiască în unități mai spațioase sunt constrânse de oferta de locuințe 

actuală și de produsele financiare disponibile pe piață.  

În ansamblu, rata supraaglomerării în Romania se situează printre cele mai ridicate din Europa. Deși 

a scăzut lent în ultimii trei ani, în 2018 rata supraaglomerării însă se apropia de 50% (46,3%), fiind 

aproape triplă față de media UE-28 de 15,5% (a se vedea figura de mai jos).   

                                                           
3 „Politici sociale de locuire”, Briciu C., 2016, Revista calității vieții, p.47-48.  

4 Numărul total de locuințe convenționale se bazează pe Studiul Național referitor la  Bugetul Gospodăriilor, realizat de 
Institutul Național de Statistică (2014). 

5 „Sectorul locuințelor în România, Către o Strategie Națională în materie de Locuire”, Banca Mondială, 2015. 
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Figura 1. Rata supraaglomerării conform nivelului de urbanizare, 2016 

 

Sursa: Eurostat, Condițiile de trai în Europa, ediția 2018  

Dacă la nivel european există o tendință conform căreia oamenii care locuiesc în orașe sunt mai 

predispuși să trăiască în condiții de aglomerare, înregistrându-se diferențe semnificative în ceea ce 

privește supraaglomerarea, care depinde de nivelul de urbanizare (de la o medie de 10 puncte, la un 

nivel maxim la 20,5 puncte diferență în Austria), în România rata de supraaglomerare din era printre 

cele mai crescute din Europa în 2016, indiferent de gradul de urbanizare (Figura 1). 

Decilele cu venituri mai mici înregistrează o lipsă și mai acută de spațiu de locuit, cu valori 

comparabile atât în zonele rurale, cât și în cele urbane. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că 

familiilor lor sunt de obicei mai mari, asociate cu venituri foarte mici, împreună cu lipsa unui acces 

adecvat la locuințe publice subvenționate. Multe dintre zonele de locuit supraaglomerate locuite de 

grupuri cu venituri mici sunt concentrate în zone urbane marginalizate - aspecte care trebuie detaliate 

în secțiunile 3.3-3.4 din acest raport. 

3.1.1.4 „Surplus” în domeniul locuirii versus Supraaglomerare 

Datele ultimelor trei recensăminte indică faptul că, în timp ce populația a scăzut cu 12% între 1992 

și 2011, fondul de locuințe a crescut cu 13% în aceeași perioadă de timp. Orașele României - în special 

orașele mici și cele cu trecut monoindustrial - sunt semnificativ marcate de scăderea demografică. 

Schimbările mari de populație care au loc arată că multe localități urbane (în special orașele mici și 

mijlocii) pierd populație, creând un dezechilibru între cererea și oferta de locuințe, supraaglomerare 

în marile centre urbane și o incidență ridicată a locuințelor neocupate în orașele cu populații în 

scădere. 

La Recensământul din 2011, în România s-au înregistrat 1.427.410 unități de locuit convenționale 

neocupate, reprezentând 16,4% din numărul total de unități de locuit convenționale. Acest fapt 

plasează România undeva la mijloc într-un clasament al țărilor UE în funcție de procentul de locuințe 

nelocuite (a se vedea anexa 1). Ponderea locuințelor nelocuite este mai mică în mediul urban și mai 

mare în mediul rural (13,5%, comparativ cu 19,8%, respectiv), dar aceste cifre privind locuințele 

neocupate sunt oricum foarte mari.  
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Unitățile locative neocupate sunt definite în recensământ ca locuințe secundare (de exemplu, 

rezervate pentru utilizare sezonieră, intermitentă), case de vacanță sau case care sunt reședința 

permanentă a proprietarului, dar sunt nelocuite la data recensământului. Astfel de locuințe neocupate 

au factori determinanți complecși care trebuie înțeleși cu atenție și care variază în funcție de contextul 

personal al proprietarului și de dinamica imobiliară a decontării. Spre exemplu, Cluj și Dolj, două județe 

cu fond asemănător de locuințe neocupate (53 mii unități / 17,2% față de 51 mii unități / 18,2%, 

conform recensământului din 2011). Unitățile care au fost înregistrate spre a fi listate pentru vânzarea 

sau închirierea acestor fonduri de locuințe nelocuite din Cluj au fost în procent de 9,2%, în timp ce 

pentru Dolj această pondere a fost de până la 1,9%. Primul arată predominanța „gradului de 

neocupare temporară a locuințelor” care indică unitățile disponibile pentru cumpărare sau închiriere, 

un fenomen normal pe piețele imobiliare dinamice. Al doilea procent indică un „grad structural de 

neocupare a locuinței” mai mare, cu unități care sunt nelocuite, dar nu se află pe piață, caracterizate 

prin învechire sau degradare și / sau condiții de piață slabe. 

Cadrul juridic actual  are un instrument vizând locuințele neocupate, dar care nu poate fi pus în 

aplicare. Legea pentru combaterea marginalizării prevede că proprietăți de unități de locuit 

neocupate pot fi impozitați, iar fondurile astfel colectate pot fi folosite în continuare pentru a ajuta 

tinerii (în vârstă de până la 35 de ani) să cumpere sau să închirieze o casă. Cu toate acestea, aplicarea 

unor astfel de dispoziții este dificilă, deoarece este necesar un sistem funcțional pentru identificarea 

unităților de locuit neocupat și a proprietarilor acestora, un sistem inexistent la ora actuală în 

România.  

Numărul mare de locuințe vacante, inclusiv în orașele mari unde există o cerere semnificativă de 

locuințe, ar putea fi văzut din mai multe perspective. Din punct de vedere fiscal, prevederile legale 

actuale nu sunt aplicabile, deoarece nu există un sistem funcțional pentru înregistrarea locuințelor 

ocupate și neocupate pentru a putea aplica cote de impozitare suplimentare. Chiar dacă acest sistem 

ar fi funcțional, impozitele pe bunurile imobiliare din România sunt scăzute, astfel supraimpozitarea 

nu ar fi un element foarte convingător în exercitarea presiunii asupra proprietarului pentru închiriere. 

Din punctul de vedere al experienței de închiriere, mulți proprietari preferă să nu închirieze pentru a 

nu se îngrijora în cazul în care chiriașul le deteriorează locuința sau cu privire la demersurile 

contractuale și fiscale necesare. Numărul mare de locuințe vacante este, de asemenea, influențat de 

statutul de proprietate încă incert al unor locuințe, deoarece multe locuințe din zonele urbane 

centrale se află încă în plin proces de retrocedare. În plus, o locuință trebuie renovată înainte de 

închiriere. Astfel, degradarea, condițiile insalubre și lipsa dotărilor minime, asociate cu incapacitatea 

financiară a proprietarilor de a renova fac un fond de locuințe semnificativ mai neatractiv pentru 

închiriere, utilizare sau chiar vânzare. 

3.1.1.5 Fond de locuințe învechit 

Fondul de locuințe urban din România constă în principal din locuințe construite în a doua jumătate 

a secolului al XX-lea, 1961 - 1980, cea mai prolifică perioadă pentru construcția de locuințe (Figura 2). 

Peste 80% dintre locuințe fiind clădite înainte de 1980, o parte semnificativă din fondul de locuințe 

existent se apropie sau chiar a depășit durata de viață standard de 50 de ani și necesită reparații ori 

îmbunătățiri. Un studiu6 desfășurat în 2017 estima că aproximativ 58% dintre blocurile existente 

construite înainte de 1985 necesită lucrări de reabilitare și modernizare.  

                                                           
6 „Renovarea României. O Strategie pentru renovarea energetică a fondului de locuințe din România”, Institutul European 

pentru Performanța Clădirilor, 2014. 
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Figura 2. Fondul de locuințe rezidențiale pe categorii de vârstă 

 

Sursă: Institutul European pentru Performanța Clădirilor, 2014 

Cu toate acestea, provocările ridicate de învechirea fondului locativ variază de la o perioadă de 

construcție la alta. Blocurile construite în perioada comunistă (1947-89) au în special nevoie de 

intervenții de eficiență energetică și de modernizare și reabilitare a zonelor comune și a elementelor 

de clădire comune. Spre deosebire de acestea, vechiul fond de locuințe realizat înainte de 1947, 

precum și unele blocuri construite în perioada comunistă înainte de codul de proiectare seismică din 

1978 ar putea necesita adaptare seismică (a se vedea secțiunea de mai jos) și intervenții mai mari de 

regenerare urbană.   

3.1.1.6 Administrarea necorespunzătoare a clădirilor rezidențiale 

Din punctul de vedere al tipologiilor clădirilor rezidențiale, 72% dintre locuințele situate în zonele 

urbane se află în blocuri cu mai multe etaje, ce numără, în medie 40 de apartamente într-un bloc7. 

Dincolo de vârsta clădirilor și de structura sau de amenajarea inadecvată la momentul construcției, 

multe dintre clădirile rezidențiale urbane multifamiliale sunt deteriorate din cauza proastei 

întrețineri.8   

Privatizarea rapidă a fondului de locuințe în condominii în anii 90 (a se vedea tabelul 2 de mai sus) a 

făcut ca o generație de chiriași să devină proprietari peste noapte, cu efort financiar mic și o înțelegere 

limitată a responsabilității lor colective de a administra un condominiu. Ratele de proprietate în mediul 

urban au crescut de la 63,54% la 95,89% în anii care au urmat căderii regimului comunist. În 1992, 84% 

din locuințele de stat erau situate în blocuri cu mai multe etaje. Din acest fond de stat, mai mult de 

92% dintre unități au fost privatizate în mai puțin de un deceniu. 

Mai mulți factori au condus la neglijarea și degradarea treptată a structurilor și spațiilor comune ale 

acestor clădiri: o combinație de gospodării cu niveluri de venit diferite (inclusiv familii foarte sărace), 

capacitatea financiară sau tehnică limitată a proprietarilor de a gestiona sau întreține clădirile lor, 

cheltuielile de întreținere stabilite la rate artificiale scăzute și lipsa mecanismelor de asigurare a 

întreținerii de către asociațiile de proprietari (care au mandat legal să întrețină și să administreze astfel 

de clădiri). Asociațiile de proprietari sunt structuri relativ recente în România, o primă lege dedicată 

                                                           
7 Ibid 

8 „Sectorul locuințelor în România, Către o Strategie Națională în materie de Locuire”, Banca Mondială, 2015. 
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care reglementează gestionarea condominiului și funcționarea AP fiind promulgată în 2007 și 

îmbunătățită mai recent în 2018. Relativa lipsă de acte legislative din anii 90 și 2000 a făcut ca, în cazul 

în care erau înființate asociații de proprietari de locuințe, să fie utilizate, în general, exclusiv pentru 

plata facturilor de utilități comune, ele funcționând fără experiență sau mandate impuse pe cale legală 

pentru a administra întreținerea condominiului.   

 

  
Fotografia 1. Clădiri istorice deteriorate, considerate 
nesigure din punct de vedere seismic (Risc Seismic Clasa 1) 

Fotografia 2. Blocuri în stare de degradare din 
București, considerate nesigure din punct de 
vedere seismic (Risc Seismic Clasa 1) 

Sursa fotografiilor: Cătălin Alexa 

Clădirile rezidențiale istorice (majoritatea de înălțime redusă) se confruntă cu alte tipuri de 

provocări în materie de administrare. Ca urmare a schimbării regimurilor de proprietate, începând cu 

naționalizarea din timpul regimului comunist până la retrocedarea lentă9 și la proceselor în contencios 

care au urmat după 1990, acele clădiri s-au degradat în timp din cauza lipsei sau a întreținerii 

necorespunzătoare.  

Mai mult decât atât, deși ne putem aștepta ca zonele centrale ale orașelor, unde sunt amplasate cele 

mai multe clădiri istorice și arhitecturale proeminente, să fie cele mai dinamice, actualul regim politic, 

juridic și fiscal nu încurajează în prezent regenerarea acestor zone. De fapt, în numeroase orașe 

acestea se numără printre zonele în care se fac cele mai modeste investiții. Impozitele scăzute pe 

proprietate nu stimulează sau nu incită renovarea sau utilizarea optimă a proprietăților, deoarece este 

o soluție ieftină ca proprietarii să lase proprietățile neocupate și / sau neîntreținute. În plus, procesele 

greoaie de autorizare pentru reabilitarea clădirilor istorice, inclusiv costul ridicat al reparațiilor și 

sprijinul limitat de cofinanțare înseamnă că astfel de active sunt adesea evitate de investitorii privați 

sau chiar de cei publici. Există, de asemenea, multe gospodării cu venituri mici și medii care trăiesc în 

clădiri sau cartiere istorice în locuințe degradate, dar fără a avea resursele financiare pentru a face 

îmbunătățirile necesare. În unele situații, au fost raportate cazuri de vandalism sau de abandon 

                                                           
9 Deși inițiat în urmă cu mai bine de două decenii, în multe cazuri procesul de restituire încă nu s-a finalizat - în 2015, 

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății ar fi soluționat doar 30.000 de cazuri din 80.000 de dosare depuse. La 

acestea se adaugă cazurile rămase nesoluționate, multe alte proprietăți au fost abandonate ani la rândul, deoarece 

proprietarii erau de negăsit (Sursa: „Sectorul locuințelor în România, Către o Strategie Națională în materie de Locuire”, 

Banca Mondială, 2015). 
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intenționat al clădirilor istorice, astfel încât, după ce clădirea se prăbușește singură, poate fi construită 

o clădire nouă, cu autorizații și finanțare mult mai simple decât în cazul renovării clădirii vechi. 

3.1.2 Planificare Urbană și Locuire 

O planificare urbană solidă care precedă dezvoltările rezidențiale este o condiție esențială a 

locuințelor de calitate, deoarece asigură o echipare adecvată cu infrastructură, utilități, spațiu public 

și apropierea de facilități – precum școli, spitale etc. – și asigură o conectivitate adecvată a acestora. 

Fondul actual de locuințe din România este un rezultat al unor principii, practici și cadre juridice 

urbanistice substanțial diferite – și adesea contradictorii – în perioada comunistă și post-comunistă. 

În ansamblu, datele oficiale – a se vedea mai jos – indică un acces relativ mai crescut la utilitățile 

publice, cum ar fi sistemele de apă și canalizare din zonele urbane, comparativ cu zonele rurale.  

Tabelul 6. Acces la utilitățile public 

  
 

Numărul 
de locuințe 

Locuințe situate în clădiri rezidențiale dotate cu: 

apă 
curentă  

apă caldă 
curentă 

canalizare racordare la 
electricitate  

distribuție de 
gaze naturale  

Încălzire 
centrală 

Fond total 8.722.398 69,3% 58,7% 67,8% 98,0% 44,9% 45,2% 

Locuințe în 
zonele urbane 

(54,6% din total)  

4.764.257 92,9% 83,8% 92,2% 98,7% 74,3% 74,6% 

locuințe în 
zonele rurale 

(45,6 din total) 

3.958.141 40,8% 28,6% 38,4% 97,2% 9,6% 9,8% 

Sursă: Recensământul Național din 2011, Institutul Național de Statistică 

3.1.2.1 Vechiul fond de locuințe: densificarea și reducerea spațiului public  

Populația urbană s-a triplat în timpul regimului comunist ca urmare a politicii de urbanizare 

accelerată, susținută de investiții publice majore în dezvoltarea de locuințe urbane și industrializare 

care vizau asigurarea locurilor de muncă în oraș pentru nou-veniții din zonele rurale.  Ca urmare a 

acestor politici, 70% din fondul de locuințe a fost realizat între anii 1960-1989, majoritatea fiind situate 

în blocuri înalte. 

Calitatea vieții în aceste cartiere socialiste este în prezent marcată de transformările societale și 

spațiale care au avut loc în deceniile următoare construirii lor. Învechirea acestui fond, combinată cu 

dificultatea de a mobiliza acțiuni colective pentru renovarea condominiilor - așa cum este detaliat în 

secțiunea de mai sus –  impune renovarea și întreținerea corespunzătoare a acestui fond de locuințe. 

Aceste zone de locuire colectivă, echipate inițial cu facilități publice și infrastructură proiectate pentru 

un anumit număr de rezidenți și vehicule, au suferit o densificare necontrolată, supraîncărcând 

infrastructura publică.10 În multe cazuri, pe spațiile publice verzi dintre aceste blocuri, restituite 

proprietarilor inițiali, au fost dezvoltate noi clădiri rezidențiale sau cu alte funcțiuni.11 În alt caz, 

proprietarii unităților de la parter și-au extins locuințele spre exterior sau și-au apropriat spații verzi 

împrejmuite, destinate inițial uzului comun. Astfel, spațiul public a scăzut dramatic, chiar dacă 

numărul locuitorilor din aceste cartiere a crescut. În plus, numărul de mașini a crescut de aproape 

patru ori – de la 2,2 milioane în 1989 la 8,2 milioane de mașini în 2018 în toată țara – cu o creștere 

mică sau deloc corespunzătoare a locurilor de parcare în aceste complexe de locuințe. Acest lucru este 

vizibil în „marea” de mașini parcate pe trotuarele marilor orașe ale României.  

                                                           
10 „Sectorul locuințelor în România, Către o Strategie Națională în materie de Locuire”, Banca Mondială, 2015 

11 Potrivit Legii Funciare nr. 18/1991. 
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Fotografia 3. Exemplu de autoturisme parcate pe 
trotuare și pe spațiile verzi, o priveliște obișnuită în 
cartierele de blocuri.  
 

Sursa imaginii: Captură de ecran Google de pe Str. Apolodor din 
București 

Fotografia 4. Exemplu de bloc nou în curs 
de construcție pe o zonă verde retrocedată 
dintr-un  cartier socialist de pe Strada 
Străduinței din București. 

Sursa imaginii: Vedere stradală de la Google maps, 
2014 

3.1.2.2 Dezvoltări rezidențiale noi și extinderea urbană 

Noile zone rezidențiale construite după 1990 la periferia orașelor s-au confruntat cu un alt tip de 

dinamică. În anii 1990, investițiile imobiliare s-au realizat într-un vid de  legislație urbanistică. Abia în 

2001 a fost emisă o lege privind planificarea urbanistică și teritorială. Până la emiterea Legii nr. 

350/2001, investițiile imobiliare au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, mai degrabă decât reglementările de planificare 

urbană cuprinzătoare, care țin cont de obicei de contextul spațial și de facilitățile publice de sprijin. În 

absența unor reglementări juridice precise și a unor norme tehnice care să apere interesul public, 

dezvoltările rezidențiale au fost în mare parte realizate în interesul economic al investitorului. Multe 

dintre noile zone rezidențiale construite în această perioadă au fost realizate pe baza planurilor 

urbanistice zonale inițiate de dezvoltator, care s-au concentrat doar pe schimbarea utilizării terenului 

dintr-o singură parcelă (de exemplu, din teren agricol  în rezidențial), fără a se ține cont de zonele 

înconjurătoare. Aceste inițiative la nivelul parcelei, care sunt practicate chiar și astăzi, nu oferă o 

viziune pentru dezvoltarea zonelor adiacente sau a contextului urban mai larg, ci mai degrabă una 

fragmentată la nivelul parcelei și nu este în măsură să ia în considerare infrastructura publică și 

facilități care ar fi necesare pentru o dezvoltare mai extinsă.  

Legislația din anii 2000 a încurajat și mai mult extinderea intravilanului. Prin legea finanțării publice 

locale din 200612 s-a modificat distribuția transferurilor interguvernamentale proporțional cu 

suprafața de intravilan din unitatea teritorială, printre alți factori. Acest lucru a creat un stimulent 

pervers pentru autoritățile locale de a-și extinde suprafețele construibile, fără a fi obligat să justifice 

cererea de noi terenuri urbane. Acest lucru a creat un teren fertil pentru extinderea urbană și 

fragmentarea spațiului construit. Datele statistice arată că în perioada 1990-2008, 209 orașe (83,6% 

                                                           
12 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată 
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din totalitatea localităților din România) au înregistrat o creștere de până la 60% a suprafeței 

intravilanului și 33 de orașe s-au extins între 60% și 200%13.  

Disfuncționalitățile sistemului de urbanizare s-au manifestat într-o perioadă de presiuni crescânde 

în sensul dezvoltării la periferia orașelor – a se vedea caseta de mai jos – dintre care majoritatea prin 

convertirea terenurilor ieftine, ușor de transformat în terenuri agricole.   

 

Caseta 1. Extindere rezidențială la periferia unui oraș din România 

 

Aproape două treimi din oferta de 
locuințe noi din perioada 1990-2015 din 
România a fost dezvoltată în zonele 
periurbane ale capitalei și orașelor 
reședință de județ. Acest lucru 
presupunea adesea transformarea unor 
terenuri agricole înguste în zone 
rezidențiale largi fără servicii, în uz 
rezidențial. 
În contextul politicilor și legilor slabe de 
planificare urbană și de utilizare a 
terenurilor, acest lucru a dus la cartiere 
disfuncționale, cum ar fi exemplul 
alăturat, situat în Florești, în vecinătatea 
orașului Cluj-Napoca. O rețea de 
infrastructură de transport reproiectată, 
rezerve de teren pentru facilități publice 
și delimitări de terenuri ajustate pentru a 
permite configurații de dezvoltare mai 
viabile sunt câteva dintre premisele care 
ar fi trebuit să fie în vigoare pentru a 
permite condiții de locuit mai bune.  

 
 

Sursă: Fotografie aeriană 2005 (sus) – 2015/2017 (jos) din Florești, 
comună învecinată cu municipiul Cluj-Napoca. Capturi de ecran de pe 
Geoportalul NACR. 

 

Implicațiile negative ale acestui fenomen se reflectă atât în calitatea vieții din aceste zone 

rezidențiale, cât și în centrele urbane din vecinătatea lor. Deoarece noile zone rezidențiale astfel 

dezvoltate tind să fie cu o funcțiune unică (rezidențial), ele generează mai multe provocări legate de 

naveta pentru muncă și accesul la facilitățile publice (cum ar fi unitățile educaționale, de sănătate și 

administrative), crescând presiunea asupra facilităților existente în proximitate, provocând în același 

timp congestii suplimentare de trafic și poluare. 

O altă provocare ridicată de astfel de dezvoltări este legată de infrastructura de utilități publice (de 

exemplu, rețelele de apă și canalizare), care de obicei nu se dezvoltă în același ritm ca zonele 

rezidențiale nou dezvoltate. În consecință, multe dintre aceste zone rămân deconectate de ani de zile 

sau încă nu au acces la utilitățile de bază. Mai mult, reducerea terenurilor agricole și împădurite ca 

                                                           
13 Suditu B., Ginavar A., Muică A., Iordăchescu C., Vârdol A., Ghinea B., 2010, Urban sprawl characteristics and typologies in 

Romania, HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography, 4.2, p.85 

(http://humangeographies.org.ro/articles/42/4_2_10_7_Suditu.pdf 

http://humangeographies.org.ro/articles/42/4_2_10_7_Suditu.pdf
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urmare a extinderii urbane, împreună cu traficul sporit și poluarea aerului rezultată, cauzează pierderi 

de mediu perceptibile atât pentru zona nou locuită, cât și pentru orașele învecinate.  

Deși urbanizarea a început treptat să fie mai bine reglementată de autorități, ritmul anevoios și natura 

sa mai degrabă reactivă decât proactivă14,  pornind de la contrastul flagrant față de dinamica pieței 

locuințelor, a condus la perpetuarea dezvoltărilor rezidențiale de o mai slabă calitate.  

 

Caseta 2. Densitatea și proiectarea dezvoltărilor rezidențiale 

Ca urmare a contextului descris mai sus, noile zone rezidențiale construite după 1990 au urmat trei tipare 
principale, fiecare cu propriile disfuncționalități legate de orașe și planificare urbană (a se vedea exemplele 
ilustrate în fotografiile de mai jos). 

A. Introducerea punctuală a blocurilor noi în zonele existente ale caselor individuale sau în interiorul 
ansamblurilor rezidențiale construite în perioada comunistă;                                                                                              

B. Complexe rezidențiale dense construite la periferia orașelor; 
C. Case individuale sau blocuri construite pe foste terenuri agricole. 

   
Fotografiile 4-7: Exemple de construcții de locuințe construite după 1990, urmând cele trei tipologii: A. bloc 
construit într-o zonă de case individuale de mică înălțime din București; B. Complex rezidențial dens 
construit la periferia Bucureștiului și C. Case individuale construite pe fostul teren agricol din Dumbrăvița, 
la periferia Timișoarei. 

Sursă: Capturi de ecran Google Street View, 2019. 
 

 

3.1.3 Expunerea la dezastre naturale și la alte tipuri de riscuri 

3.1.3.1 Riscul seismic 

România este una dintre țările cel mai expuse la riscul seismic15 dintre toate statele membre UE. La 

nivel mondial, România și Italia apar în topul primelor 10 state cu cele mai mari suprafețe intravilane 

cu eventuală expunere la riscul seismic, având 84%, respectiv 92% de astfel de suprafețe intravilane 

                                                           
14 Sistemul actual de planificare urbană are o inerție puternică și un caracter mai degrabă reactiv decât proactiv. Elaborarea 

unui plan urbanistic general este un proces complex, de lungă durată, care acoperă lungi perioade de documentare și 

aprobări. Planurile urbane generale au o valabilitate prevăzută de până la 10 ani, după care este obligatoriu ca autoritățile 

să îl actualizeze și să aducă îmbunătățiri. Având în vedere constrângerile de capacitate redusă, validitatea planurilor urbane 

generale a fost de obicei extinsă. De exemplu, lucrările de actualizare a planului urbanistic general al Bucureștiului au fost 

începute în 2013 și sunt încă în curs, la data prezentei lucrări. Până la finalizarea și aprobarea unei astfel de documentații de 

planificare, prevederile acestora  sunt deseori  vetuste .  

15 „Diagnostic sistematic de țară pentru România - Contextul aspectelor de mediu înconjurător și catastrofele naturale”, 

Banca Mondială. 2018. 
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în zone cu risc crescut de producere a cutremurelor16 (Figura 7). România este expusă la seisme din 

mai multe surse: cea mai semnificativă este sursa seismică de adâncime medie Vrancea, care afectează 

două treimi din România, având impact major și în sudul și estul țării, inclusiv asupra Bucureștiului. 

Un procentaj mare din clădirile rezidențiale din România sunt expuse riscului seismic. Cele mai 

recente date privind expunerea clădirilor rezidențiale și a populației la cutremure în România au fost 

produse în cadrul proiectului Ro-RISK (Evaluarea Națională a Riscurilor de Dezastru), care a luat în 

considerare numărul și distribuția geografică a clădirilor, a unităților de locuințe corespunzătoare și a 

rezidenților din ultimele trei recensăminte naționale17. Această evaluare a riscurilor a arătat că toate 

unitățile de locuit din România sunt mai mult sau mai puțin expuse la riscul seismic. 

Potrivit scenariilor de modelare a riscului seismic18, la un cutremur cu magnitudinea 7,7, peste 120.000 

de persoane din clădirile de locuit ar suferi traumatisme accentuate, chiar totale doar în București. 

Simulările estimează că, dacă seismul din 1977 s-ar repeta în zilele noastre, doar în București casele a 

peste 450.000 de persoane ar suferi avarii semnificative și totale, iar ocupanții acestora ar rămâne fără 

adăpost luni întregi, posibil chiar ani la rând. 

Clădirile construite înainte de utilizarea 

codurilor moderne în materie de construcții 

sunt considerate cu un grad mai mare de 

vulnerabilitate deoarece codurile instituite 

înainte de 197720 nu acordau importanța 

cuvenită rezistenței la cutremure. Codurile de 

construcție din 1978 până în 2012 prevedeau o 

rezistență seismică moderată sau bună și, prin 

urmare, clădirile construite în această perioadă 

au elemente de rezistență seismică, în funcție de 

întreținerea clădirii și de modificările clădirii 

întreprinse în timp. Cu toate acestea, din 

moment ce multe dintre aceste clădiri s-au 

învechit și s-au deteriorat între timp, este mai 

probabil ca vulnerabilitatea lor să crească doar 

în această perioadă. Mai mult, chiar și clădirile 

construite mai recent pot suferi daune în caz de 

                                                           
16 Atlasul uman al Lumii 2017: Expunerea mondială la riscuri de dezastre naturale -  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/atlas-human-planet-2017-global-

exposure-natural-hazards     

17 Pe baza lucrărilor efectuate în cadrul Serviciilor consultative rambursabile pentru „Consolidarea capacității de planificare 

strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru renovarea fondului național de clădiri pentru 

eficiență energetică și risc seismic în România”. 

18 Scenarii de modelare a riscurilor realizate de Universitatea Tehnică de Construcții din București în 2020, ca parte a 

Acordului de servicii tehnice rambursabile privind Programul de dezvoltare urbană al municipiului București.  

19 Informații suplimentare privitoare la Ro-Risk – Proiect de anvergură națională menit să evalueze riscul de calamități 

naturale pot fi consultate la adresa: www.ro-risk.ro. 

20 Un punct de referință semnificativ în privința proiectării seismice a clădirilor a fost promulgarea, în anul 1978, a codurilor 

de proiectare seismică în urma cutremurul distrugător din 1977. 

Harta 1. Harta riscului seismic din România, 
exprimat în valori de vârf ale accelerației terenului, 
cu o perioadă de recuperare de 475 de ani, ținând 

seama de toate sursele seismice care ar putea 
afecta România 

Sursă: Proiectul Ro-Risk 19 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/atlas-human-planet-2017-global-exposure-natural-hazards
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/atlas-human-planet-2017-global-exposure-natural-hazards
http://www.ro-risk.ro/
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cutremur, deoarece performanța lor depinde de calitatea construcției, precum și de întreținerea lor 

în timp.21  

Deși au fost efectuate anchete tehnice la nivel național pentru a evalua nivelul riscului seismic pentru 

clădirile rezidențiale cu mai multe etaje, acestea nu reflectă amploarea reală a clădirilor rezidențiale 

vulnerabile la riscul seismic din România. Astfel de sondaje au fost efectuate până în prezent, iar 

rezultatele au fost făcute publice doar pentru doar aproximativ 3.000 de clădiri rezidențiale din 

România22., acestea  reprezentând doar 0,05% din numărul total de clădiri estimate a fi expuse riscului 

seismic, conform evaluărilor Ro-Risk. Dintre acestea, 446 de clădiri au fost încadrate în Clasa I de risc 

seismic - foarte riscant (din care 356 sunt situate în București), totalizând 7.579 de locuințe.  

Bucureștiul este capitala cea mai expusă la cutremure din Uniunea Europeană23, dată fiind 

vecinătatea sa cu zona seismică Vrancea. Riscul aferent și expunerea la un viitor cutremur în contextul 

Bucureștiului este important de evidențiat, având în vedere dimensiunea sa demografică (capitala 

cumulează 10% din populația României), fondului construit învechit și faptul că Bucureștiul și 

împrejurimile sale generează mai mult de 25% din PIB-ul țării. 

Au trecut peste 25 de ani de la lansarea unui program guvernamental de cofinanțare a consolidării 

seismice a clădirilor rezidențiale cu mai multe etaje având risc seismic I (RS I) (în temeiul OUG 

20/1994). Totuși, rezultatele programului au fost limitate până în prezent de fluxurile de proiectare a 

programului, de alocări bugetare reduse, de dificultatea de a mobiliza rezidenți / proprietari de case, 

precum și de lipsa viabilității economice a intervențiilor de adaptare în condiții de piață nefavorabile. 

 

Caseta 3. Provocările consolidărilor seismice din perspective diverselor condiții de piață din România 

Blocul cu 320 de apartamente de mai sus este o clădire cu RS I situată în Str. Schelelor, Câmpina, un oraș mic, 
în declin demografic, din județul Prahova. Acest bloc a fost inclus în mod repetat de către primărie în lista 

                                                           
21 Pe baza studiilor din cadrul Acordului de Servicii Tehnice Rambursabile din Programul de Dezvoltare Urbană a 

Bucureștiului, Componenta 4 – Programul de Reducere a Riscului Seismic din București  

22 Potrivit datelor primite de la MLPDA  

23 Pavel, Văcăreanu et al, Assessment of seismic risk scenarios for Bucharest, Romania, Nat Hazards (2018)  
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prioritară a investițiilor publice privind consolidareaseismică, utilizând cofinanțarea guvernamentală pe baza 
programului GO 20/1994. Chiar dacă au fost alocate fonduri, lucrările nu au putut fi demarate până în prezent, 
din lipsa aprobării consensuale a proprietarilor de locuințe. Potrivit reprezentanților Primăriei, doar aprox. 
20% dintre proprietarii din acest bloc aprobă lucrările, majoritatea fiind familii mai tinere, cu copii. Aproape 
jumătate din unitățile de locuit din acest bloc sunt deținute de persoane care au emigrat în străinătate sau în 
alte orașe în căutarea unor oportunități de muncă. Astfel, aceste unități sunt nelocuite sau folosite sporadic, 
la întoarcerea proprietarilor pentru a vizita familia și rudele. Restul de proprietari care locuiesc în bloc și nu 
sunt de acord cu lucrările sunt, în general, persoane vârstnice sau sceptice cu privire la riscul seismic. 

Să vinzi un apartament în acest bloc și să contribui cu o sumă suplimentară pentru a cumpăra o altă locuință 
într-o clădire sigură în altă zonă din Câmpina pare o soluție mai ieftină decât să achiți lucrările de modernizare. 
Acest lucru se datorează faptului că prețul locuințelor – în special în blocuri – este scăzut în Câmpina, având 
în vedere migrația și cererea redusă. Acordul de reabilitare presupune ca proprietarii să se și mute în 
locuințele temporare (prevăzute de autoritățile locale) pentru o perioadă nedeterminată de timp, până la 
finalizarea lucrărilor. Una peste alta, acest lucru face ca programul guvernamental de consolidare să nu fie 
viabil din punct de vedere economic în condițiile pieței cu prețuri scăzute ale locuințelor cu cerere redusă din 
orașele mai mici și în curs de restrângere. De asemenea, se pune întrebarea dacă guvernul ar trebui să 
continue să aloce fonduri publice pentru modernizarea condominiilor vacante, degradate sau mai degrabă să 
ajute oamenii să se mute în case sigure, stimulând relocarea către alte clădiri rezidențiale existente, sigure. 

 Sursă: informații colectate în urma lucrărilor de teren și a interviurilor realizate la Câmpina în 2019 în cadrul RAS al 
Băncii Mondiale Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru renovarea fondului național de clădiri pentru eficiență energetică și risc seismic în România  

 

3.1.3.2 Alte riscuri  

 Riscurile cauzate de sistemele individuale de încălzire tot mai numeroase  

Un alt risc asociat sectorului locuințelor este legat de riscul de accidente și explozii cauzate de 

sistemele individuale de încălzire instalate în apartamente. Un studiu realizat în 2017 de MLPDA 

menționează că, în ultimul deceniu, a existat o tendință constantă de deconectare de la sistemele de 

încălzire centralizate pentru a le trece la sistemele individuale de încălzire a apartamentelor pe bază 

de gaze, din cauza mai multor probleme cu care se confruntă vechile sisteme centrale (de ex. eficiență 

scăzută, amprentă ridicată de carbon și creșterea prețurilor).24 Deși sunt considerate o alternativă 

viabilă la un sistem centralizat în încălzire, multe dintre centralele individuale de încălzire nu sunt 

verificate de specialiști, așa cum prevede legea, sau nu mai sunt conforme cu reglementările de 

siguranță, în cazul celor mai vechi. Un raport25 al Departamentului pentru Situații de Urgență din 2018 

a estimat că sute de oameni își pierd viața și mii de gospodării ard în fiecare an din cauza improvizațiilor 

făcute la instalațiile electrice sau de gaz. 

  Radonul, un risc deosebit de periculos, dar la fel de ignorat care afectează locuințele din 

România 

 OMS consideră radonul a doua cauză de cancer pulmonar în rândul populației generale, după 

tabagism (OMS 2009). Radonul este un gaz radioactiv incolor, inodor, care apare în mod natural în 

diferite cantități pe toate tipurile de roci și soluri. Poate deveni dăunător pentru sănătatea publică 

dacă oamenii sunt expuși o perioadă lungă de timp, chiar și la niveluri mai scăzute sau medii. Din acest 

motiv, expunerea la radon în clădirile rezidențiale a început să fie vizată de politicile de atenuare a 

                                                           
 24 Strategia de mobilizare a investițiilor pentru reabilitarea fondului actual de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice, 

cât și private, la nivel național, 2017. 

25 http://www.dsu.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Brosura-Bilant-DSU-2018.pdf 

http://www.dsu.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Brosura-Bilant-DSU-2018.pdf
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radonului în diferite țări, pe lângă expunerea la radon la locul de muncă, deoarece oamenii își petrec 

cel mai mult timp în casele lor.  

O directivă UE din 201326 a obligat statele membre UE să adopte standarde corespunzătoare și 

Planurile Naționale de Acțiune la Radon (PNAR) pentru a sprijini cercetarea cu privire la expunerea la 

radon și a institui măsuri adecvate de diminuare a riscului și de sensibilizare a populației. Datorită 

acestei directive, Guvernul României a adoptat in 2018 un plan de acțiune la nivel național27. MLPDA 

este enumerată printre principalele entități guvernamentale însărcinate cu implementarea PNAR, 

alături de lângă Ministerul Sănătății, Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Mediului. Teritoriul 

României este expus acestui pericol, confirmat de cercetări care vizează până acum regiunile centrale 

și occidentale ale țării (a se vedea harta de mai jos și comparația la nivelul UE prevăzută în anexa 2). 

Nivelul de referință al concentrației de radon interior este de 300 Bq / m3. Directiva UE 2013/59 

impune statelor membre să identifice locuințele cu concentrații de radon (ca medie anuală) care 

depășesc nivelul de referință și să încurajeze, după caz, prin mijloace tehnice sau prin alte mijloace, 

măsuri de reducere a concentrației de radon în aceste locuințe (Art 7428). 

Abordarea acestui pericol natural 

este important să fie luată în 

considerare atât în construcția de 

clădiri noi (prevenire), cât și în 

clădirile existente (atenuare sau 

remediere). OMS indică faptul că 

„strategiile primare de prevenire și 

atenuare a radonului se 

concentrează pe etanșarea căilor de 

intrare a radonului și pe inversarea 

diferențelor de presiune a aerului 

dintre spațiul interior ocupat și solul 

exterior prin diferite tehnici de 

depresurizare a solului.” 

Dacă în România măsurile publice în 

acest sens au fost aproape 

inexistente până în prezent, alte 

state coordonează birouri dedicate 

acestei probleme și campanii de sensibilizare publică pentru a-i ajuta pe proprietari să afle dacă 

locuința lor este situată într-o zonă cu expunere ridicată la radon – precum UKradon, Oficiul de 

Sănătate Publică din Marea Britanie sau Agenția de Protecție a Mediului Înconjurător din SUA. În caz 

afirmativ, autoritățile oferă sprijin prin pachete de măsurare a expunerii la radon, asistență tehnică 

pentru stabilirea măsurilor de reducere a nivelului de radon și cofinanțare pentru implementarea unor 

astfel de măsuri.  

                                                           
26 Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 prevede principalele standarde de siguranță vizând 

protecția împotriva pericolelor care decurg din expunerea la radiații de ionizare și abrogă Directivele 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2014; L13. 

27 Pe baza Hotărârii de Guvern nr. 526 / 2018.  

28 Textul integral al directivei citate poate fi consultat la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=EN 

Harta 2. Radonul din interiorul locuințelor în România 

 
Sursă: Comisia Europeană, captură de ecran din Harta prezenței radonului în 
interiorul locuințelor în Europa (2018), disponibilă la adresa: 
https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-
Atlas/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration 

https://www.ukradon.org/
https://www.epa.gov/radon
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=EN
https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-Atlas/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration
https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-Atlas/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration
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3.2 Piața locuințelor 

Piața imobiliară din România s-a dezvoltat inegal în întreaga țară în ultimul deceniu, diferențele dintre 

regiuni devenind din ce în ce mai accentuate.  

3.2.1 Finalizarea unor noi unități de locuit 

În timp ce creșterea economică a fost concentrată într-o serie de zone urbane, noua ofertă de 

locuințe a fost în general mai semnificativă în părțile de vest ale țării și mai mică în părțile de sud și 

de est (cu excepția Bucureștiului). Astfel, în timp ce Regiunile Nord-Est și Sud Muntenia sunt în fruntea 

celor mai populate regiuni, acestea înregistrează scoruri mai mici în ceea ce privește noile unități de 

locuit finalizate. Astfel de dinamici reflectă, de asemenea, tendințe socio-demografice mai largi de 

emigrație - mai pronunțate în părțile de est ale României29 – și saturația forței de muncă în părțile de 

vest ale țării, care sunt mai bine poziționate pentru industriile orientate spre export.   

Figura 3. Unități de locuințe finalizate la 1.000 de locuitori, în funcție de regiune 

 

Sursa datelor: INS, prelucrate de autori 

Cea mai dinamică creștere a ofertei de locuințe (dezvoltarea de noi unități locative) în ultimii 5 ani 

s-a înregistrat în regiunile nord-vest și central (a se vedea figura 4). Spre deosebire, Regiunea de Nord-

Est se confruntă cu o scădere a ofertei de locuințe, în timp ce regiunile de sud ale Munteniei, Olteniei 

și București-Ilfov incluse au tendințe moderate de creștere-staționare.  

 

                                                           
29 „Orașe Magnet”, Banca Mondială, 2018, p. 101. 
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Figura 4. Unități de locuințe finalizate, în funcție de regiune (2007-2018) 

 

Sursa datelor: INS, prelucrate de autori 

 

3.2.2 Prețurile locuințelor 

Tendințele pieței imobiliare din România în ultimul deceniu au fost marcate de o redresare a 

prețurilor după criza pieței financiare globale din 2008-2009. Prețurile pieței locuințelor au atins în 

cele din urmă rate de creștere pozitive în perioada 2013-2014 și de atunci au crescut într-un ritm 

general limitat, dar constant.  

Figura 5. Rata trimestrială a modificării prețurilor la locuințe 

 

Sursă: Raport privind Piața Rezidențială din România în T1-2020, întocmit de Imobiliare.ro. Graficul de mai sus a fost 

întocmit pe baza prețurilor listate pe platforma Imobiliare.ro, cea mai mare platformă imobiliară funcțională la ora actuală 

în România. 

 

O analiză mai atentă la nivel urban ilustrează creșterea prețului locuințelor în orașele vestice, 

locuințele din Cluj-Napoca înregistrând creșteri de prețuri de 75,6% în ultimii 5 ani și Oradea de 

66,4% (a se vedea diagrama de mai jos). Prețurile locuințelor din Cluj Napoca au crescut mai mult 

decât cele înregistrate în capitală, chiar dacă veniturile medii din București sunt de 130% din cele 
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înregistrate în județul Cluj30. Ceea ce înseamnă că zonele urbane precum Cluj-Napoca au devenit tot 

mai puțin accesibile pentru cea mai mare parte a populației.  

 
Figura 6. Tendințele prețurilor în diverse orașe (apartamente de vânzare, prețuri listate) 

 

 

Sursă: Raport privind Piața Rezidențială din România în T1-2020, întocmit de Imobiliare.ro. Graficul de mai sus a fost 

întocmit pe baza prețurilor listate pe platforma Imobiliare.ro, cea mai mare platformă imobiliară funcțională la ora actuală 

în România. 

3.2.3 Cererea în domeniul locuințelor 

Creșterile prețurilor locuințelor în orașele din vestul României reprezintă o provocare pentru 

reținerea sau atragerea rezidenților, necesare pentru a sprijini economiile locale în creștere și 

pentru a face față deficitului tot mai accentuat de forță de muncă. Peste 200.000 de persoane s-ar 

putea muta în zonele urbane funcționale din Cluj Napoca și Timișoara în viitorul apropiat, așa cum se 

estimează în cercetările anterioare ale Băncii Mondiale privind modelele de migrație31. Aceasta este o 

oportunitate, dacă este gestionată cu înțelepciune, prin planificarea prospectivă a extinderii într-un 

mod durabil și coerent, în special în ceea ce privește prioritizarea politicilor locale pentru piața 

terenurilor și cea a locuințelor. 

                                                           
30 În 2015, câștigul net mediu din București era de 2.654 RON, iar cel din Cluj se situa la 2.025 RON, potrivit datelor INS.  

31 „Orașe Magnet”, Banca Mondială, 2018, p. 115. 
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Harta 3. Locuințele necesare în cele mai dinamice orașe din România 

 

Evaluarea cererii de locuințe noi de mai sus se bazează pe o analiză WB și un sondaj al tiparelor și preferințelor 
migraționale efectuate în 2019. Nevoia de case noi în cele mai dinamice orașe românești ilustrată mai sus este calculată 

pe baza numărului de români care au indicat că mutați în acel oraș împărțit la dimensiunea medie a unei gospodării 
urbane din România (2,5 persoane). Sursă: Metropolitan Romania, Banca Mondială, 201932.  

Unele dintre zonele urbane mai mari ale României au devenit, de asemenea, din ce în ce mai 

atractive pentru turism, astfel achiziționarea de locuințe a crescut ca o investiție potențială sau o 

utilizare ca a doua locuință. Orașe precum Constanța, situate la malul mării, sau orașele transilvănene 

Sibiu, Brașov și Cluj-Napoca au înregistrat, de exemplu, o tendință accentuată în listarea unităților 

rezidențiale drept închirieri turistice - vezi statisticile AirBnb de mai jos, drept exemplu.    

Tabelul 7. Principalii indicatori AirBnb pentru destinațiile selectate 

 

Sursă: date obținute de la AirDna.co, prelucrate în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Turismului Național în România în 

perioada 2019 – 2030, Volumul 1: Raport de Evaluare Rapidă a Sectorului, 2019, Banca Mondială, în baza Acordului de 

Servicii de Asistență Tehnică pentru România privind Sprijinirea pentru a Înființa o Unitate responsabilă de Strategie. 

                                                           
32 Raport disponibil la adresa: http://documents1.worldbank.org/curated/en/255131580296079611/pdf/Romania-

Catching-Up-Regions-Metropolitan-Romania.pdf, grafic citat la pag. 80 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/255131580296079611/pdf/Romania-Catching-Up-Regions-Metropolitan-Romania.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/255131580296079611/pdf/Romania-Catching-Up-Regions-Metropolitan-Romania.pdf
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Creșterea cererii de locuințe și a prețurilor acestora în orașele mari din România a stat la baza 

tendinței de extindere urbană. După cum a arătat analiza precedentă a Băncii Mondiale33, zona 

metropolitană a tuturor celor 7 așa-numiți „poli de creștere” a scăzut în realitate din punct de vedere 

demografic în perioada 1992-2012, creșterea demografică și dezvoltările rezidențiale fiind 

concentrate în regiunea peri-urbană. Mai precis, 32,5%34 dintre noile unități locative construite între 

1990 și 2015 în România au fost realizate în zonele suburbană și peri-urbană a Bucureștiului și a 

municipiilor-reședință de județ. Adeseori, o astfel de dezvoltare rezidențială cu ritm rapid la periferie 

nu a fost precedată – sau chiar urmată – de planificare urbană coerentă și investiții adecvate în 

infrastructura de utilități, dotări publice și sisteme de transport metropolitan pentru a permite naveta, 

așa cum este detaliat în secțiunea de mai sus. 

Spre deosebire de dinamica pieței locuințelor din zonele urbane mari, alte orașe din România se 

confruntă cu rate de neocupare în creștere. În ultimul deceniu, forțele pieței au făcut ca unele regiuni 

și orașe să se depopuleze în rate alarmante, în timp ce nu reușeau să profite de avantajele unei 

populații în creștere în alte orașe cu o ofertă de locuințe lentă și costisitoare. Rezultatul general – mai 

detaliat în secțiunea de mai sus – este o subutilizare semnificativă a locuințelor pe de o parte și o lipsă 

de locuințe pe de altă parte. Cu alte cuvinte, există case, dar nu neapărat acolo unde sunt locurile de 

muncă. Rata ridicată a proprietății înseamnă că proprietarii sunt adesea „încuiați” acolo unde este 

casa lor, chiar dacă locurile de muncă sunt disponibile în altă parte. 

3.2.4 Sursele de locuințe  

3.2.4.1 Surse publice versus surse private 

După patru decenii de urbanizare în ritm alert35 în care noua ofertă de locuințe a fost controlată și 

condusă de stat, primul deceniu post-revoluție a înregistrat o scădere accentuată a ofertei de locuințe 

urbane și, de asemenea, o scădere accentuată a ofertei de locuințe realizate cu finanțare publică. Între 

1990 și 2000, unitățile locative dezvoltate cu fonduri publice au scăzut de la 88% la 6% din oferta 

anuală de locuințe, pondere care a continuat să scadă până la 2-3% în ultimii 5 ani. O creștere a 

ponderii locuințelor cu finanțare publică a fost înregistrată la începutul anilor 2000, ca urmare a 

contractării de împrumuturi de la instituțiile internaționale pentru ANL pentru a extinde rezultatele 

Programului de locuințe pentru tineri. Deși această cotă pare a fi mare, aceasta se datorează faptului 

că oferta totală de locuințe - în număr absolut - era foarte mică în perioada respectivă, piața 

dezvoltatorilor privați fiind încă limitată. În ultimii ani (2013-2018), oferta medie de unități locative 

construite cu fonduri publice a fost de 2.016 unități / an pentru întreaga țară. 

Există o gamă limitată de scheme de furnizare a locuințelor, oferta de locuințe fiind în mare parte 

dominată de dezvoltări private bazate pe mecanisme de piață și completată într-o măsură limitată 

de locuințe construite cu fonduri publice. Construirea locuințelor  individuale de către proprietar este 

încă un fapt comun, în special - dar nu exclusiv - în zonele rurale. Lipsesc scheme alternative de 

furnizare a locuințelor la prețuri accesibile, cu autorități publice care contribuie la cofinanțare sau 

resurse (cum ar fi terenuri, clădiri cu potențial de reconversie rezidențială etc.) și entități private care 

contribuie la investiții private. Un set de programe au fost inițiate de ANL cu scopul de a reuni fonduri 

private și resurse publice, dar  nu au încă rezultate, fie din cauza alocărilor bugetare limitate / absente, 

                                                           
33 „Polii de creștere. Etapa următoare”, Banca Mondială, 2013.  

34 Comentariu al expertului BM în materie de dezvoltare urbană referitor la prelucrarea datelor pentru raportul Orașe 

Magnet (Banca Mondială, 2018), disponibil la adresa: https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/come-job-stay-

city-attraction-magnet-cities-romania 

35 Populația urbană s-a triplat în perioada comunistă (1948-1989) ca urmare a urbanizării constante, care era o prioritate de 

primă importanță pentru conducerea comunistă.  
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fie a altor provocări de proiectare a programelor.36 Acest model trebuie studiat în continuare, 

deoarece prezintă o oportunitate de a valorifica resursele publice, altfel rare, alocate locuințelor, într-

un mod mai eficient, adică pentru o producție mai mare de unități de locuințe accesibile în raport cu 

fondurile investite.   

Figura 7. Număr de unități de locuințe finalizate, pe medii și   sursă de finanțare 

 

Sursa datelor: INS, prelucrate de autori 

 

3.2.4.2 Mecanisme alternative  

Mai multe ajustări ale cadrului legal au deschis calea către mecanisme alternative de producție a 

locuințelor, cum ar fi cooperativele de locuințe. Legea din 2005 care reglementează cooperarea în 

România37 a introdus noțiunea de cooperative de locuințe, descrise ca persoane juridice asociative 

care reunesc resurse pentru dezvoltarea sau administrarea unităților de locuințe (a se vedea articolul 

4). Cu toate acestea, această dispoziție nu are, până în prezent, niciun ghid de implementare și 

instrumente de sprijin, iar practicile actuale ale cooperativelor de locuințe nu au fost documentate si 

implementate în România. Mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru cumpărătorii de primă 

locuință a fost extins în 201738 astfel încât să includă posibilitatea de a accesa un credit prin „structuri 

asociative care dezvoltă locuințe colective”. Nu există date cu privire la măsura în care această 

prevedere a fost implementată în practică. Ultima modificare a programului Prima Casă, adoptată în 

septembrie 2020, a exclus finanțarea acestor structuri asociative.   

                                                           
36 „Programul de Locuințe prin Credit Ipotecar” este un program condus de ANL prin care unitățile de locuit au fost construite 

de ANL pe terenuri puse la dispoziție și echipate de autoritățile publice locale. Locuințele au fost vândute beneficiarilor pe 

baza creditelor ipotecare contractate de la băncile comerciale. Programul sa confruntat cu mai multe provocări, cu întârzieri 

în furnizarea de utilități de către autoritățile locale. Astfel, una dintre cele mai semnificative amenajări de locuințe planificate 

în cadrul acestui program (cartierul Henri Coandă, format din 1109 de unități planificate) este încă neterminată, la 16 ani de 

la inițierea sa. Celălalt program amintit, „Programul de construcții locuințe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului”, 

bazat pe HG nr. 352/2012, nu a primit încă nicio alocare bugetară. O analiză mai detaliată a acestor programe poate fi 

consultată în „Domeniul locuirii în Romania: Prioritizarea și Proiectele din Program”, Banca Mondială, 2015.  

37 Lege nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată 

38 Conform Hotărârii nr. 80 din 27 februarie 2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 

privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă". 
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3.2.5 Locuințe de închiriat 

Oficial, fondul de locuințe de închiriat reprezintă 3% din totalul pieței din România, iar neoficial se 

estimează intervalul de 7-15% la nivel național.39 Având în vedere impozitarea veniturilor din chirii, 

legislația în favoarea chiriașilor și lipsa mecanismului de executare a contractelor de închiriere, o mare 

parte a chiriilor sunt informale. Astfel, o parte semnificativă a pieței de închiriere este o sursă de 

evaziune fiscală și speculație în detrimentul statului și al chiriașilor. Doi factori principali pot contribui 

la aceasta: regulile evacuării pro-chiriași și proprietarii care nu doresc să semneze un contract de 

închiriere oficial, deoarece evacuarea unui chiriaș rău devine atunci dificilă. Proprietarii (chiar și cei 

mici) plătesc impozite pe veniturile din închiriere, iar acest lucru este un factor de descurajare pentru 

crearea unui contract de închiriere oficial. Acest lucru nu înseamnă că impozitarea veniturilor din 

închiriere nu este recomandabilă, dar poate lua în considerare anumite praguri care îi stimulează pe 

micii proprietari să formalizeze contractele.  

3.2.5.1 Locuințe publice destinate închirierii 

În plus, fondul public de locuințe de închiriat, oferit spre închiriere la prețuri mai mici decât valorile 

pieței, este foarte limitat, ceea ce împiedică accesul la locuințe al gospodăriilor care nu își permit să 

cumpere. O evaluare generală a fondului de locuințe publice de închiriere existent este dificilă, parțial 

din cauza terminologiei confuze. Pe scurt, există mai multe categorii de locuințe publice de închiriere, 

unele folosite interschimbabil: „locuințe sociale” pot fi utilizate ca „locuințe de necesitate” și invers, 

după cum cer condițiile. „Locuințele pentru tineri”, construite de ANL, ar putea fi desemnate și ca 

„locuințe sociale”, pentru o pondere de până la 20% din totalul locuințelor pentru tineri construite, 

dacă autoritatea locală stabilește că este nevoie de locuințe sociale la nivel local. În plus, autoritățile 

                                                           
39 „Către o Strategie Națională în materie de locuințe: Evaluarea domeniului locuirii”, Banca Mondială, 2015 

Caseta 4. Cooperativele de locuințe, mecanisme non-profit de furnizare a locuințelor accesibile 

Multe țări din Europa și din întreaga lume au politici, cadre de reglementare și practici de lungă durată în 
domeniul cooperativelor de locuințe. În Austria, până în 2010, 8% din totalul fondului de locuințe a fost 
dezvoltat / deținut de cooperative de locuințe, totalizând 461.000 de locuitori. În Franța, până la sfârșitul 
secolului al XIX-lea au fost dezvoltate până acum 300.000 de unități locative de către cooperativele de 
locuințe, cu cadre de reglementare specifice. În Norvegia, până în 2011, existau peste 5.000 de cooperative 
de locuințe și 261.250 de membri ai cooperativei și familiile acestora locuiau în unități dezvoltate de astfel de 
structuri. În Germania, până în 2011, existau 1.850 de cooperative de locuințe, cu 2.180.000 de locuințe 
reprezentând 5% din totalul fondului de locuințe. Astfel de cooperative de locuințe, deși sunt active în diferite 
forme de funcționare sau mix de servicii furnizate, urmăresc un scop comun, acela de a oferi acces la o casă, 
pentru cumpărare sau chirie, la prețuri mai mici decât piața. 

Autoritățile publice, fie ele centrale sau locale, au sprijinit cooperativele de locuințe sub diferite forme: 
subvenții sau împrumuturi subvenționate, produse bancare dedicate canalizate prin bănci de locuințe de stat 
(de exemplu, în India și Norvegia), garanții de obligațiuni (de exemplu, în Elveția), subvenții pentru reducerea 
chiriei, terenuri pe care să fie construite locuințe, scutiri fiscale etc. 
Cooperativele de locuințe trebuie să respecte principiile stricte de funcționare (inclusiv plafoanele chiriei) și 
sunt auditate în mod regulat pentru a se conforma, astfel cum sunt definite de legislația fiecărei țări și de 
actele de politică de locuințe.  

 

Surse: “Profiles of a Movement: Co-operative Housing Around the World”, Moreau and Pittini (coord.), 2012; HABICOOP 
- Federația Franceză a Cooperativelor de Locatari 2007 și CHI – site-ul internațional privind cooperativele de locuințe 

(https://www.housinginternational.coop/) 
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locale au adesea diferite alte categorii de fond de locuințe în proprietatea lor, desemnate ca „locuințe 

de stat”. Acestea includ unități de locuințe naționalizate pentru care nu au fost depuse cereri pentru 

restituire, foste cămine pentru lucrători trecute în proprietatea publică în urma restructurării unor 

mari foste companii de stat. Astfel de unități sunt de obicei închiriate (deși aceasta nu este regula) 

grupurilor cu venituri mici, astfel că au un caracter social, totuși nu se încadrează formal în denumirea 

juridică de „locuințe sociale”. Pe lângă acestea, există și „case protejate”, pentru persoanele cu 

dizabilități, „locuințe de serviciu”, pentru diferite categorii profesionale necesare în circumscripția 

respectivă. Această confuzie terminologică a contribuit la dificultatea monitorizării fondului public de 

locuințe și la direcționarea acestuia către nevoile reale, cele mai stricte. 

Un efort de a afla dimensiunea fondului public de locuințe de închiriere a avut loc în 2014, pe baza 

unui chestionar trimis tuturor primăriilor din toată țara, cu o rată de răspuns de 93%40.  Dimensiunea 

totală a fondului public de locuințe închiriat raportat a fost de 47.507 unități, din care 29.167 au fost 

raportate ca fiind unități de „locuințe sociale”. 43% dintre municipalitățile care au răspuns au declarat 

că nu au fond de locuințe sociale, iar orașele mai mici raportează, în general, un fond mai limitat. 

Practic toate orașele respondente cu populație de peste 50.000 de locuitori declară că au un fond de 

locuințe sociale. O analiză suplimentară a datelor primite a arătat că există o corelație între existența 

unui fond de locuințe sociale și nivelul de dezvoltare al orașelor respondente, măsurat prin Indicele 

de dezvoltare umană locală - ILDU (2011). Acest lucru indică faptul că oferta de locuințe sociale ar fi 

putut fi declanșată mai puține nevoi reale, dar și că depinde mult de capacitatea de implementare a 

autorității locale (adică în orașele mai dezvoltate). 

Beneficiarii locuințelor sociale sunt, în principal, gospodăriile cu venituri reduse: 56-57% sunt 

închiriate familiilor cu venituri modeste. Totuși, restul de 40% sunt locuințe destinate altor grupuri-

țintă. Aproximativ 87% din totalul autorităților locale care au participat la sondajul privind locuințele 

sociale menționat anterior consideră că sunt necesare mai multe investiții în locuințe sociale în 

localitățile lor. Marea majoritate oferă, de asemenea, o estimare a necesității, între 10 și 6.000 de 

unități, cu un număr mediu de 233 de unități. Cu toate acestea, numărul mediu de unități variază 

foarte mult de la aproximativ 70 de unități în orașe foarte mici (mai puțin de 10.000 de locuitori) la 

aproape 150 de unități în orașe mici (10.000-20.000 de locuitori), 230-250 de unități în orașe de 

dimensiuni medii (20.000-50.000 populație) și aproximativ 900 de unități în orașele mari (mai mult de 

50,00 populație). 

Problema datoriilor restante este confirmată în mare măsură de datele sondajului. Se raportează că 

o pondere de 30% din locuințele sociale au facturi de utilități restante. Procentul ajunge la 45-48% în 

orașele din regiunea N-E (cele mai sărace din România), precum și în orașele cu cea mai mare rată a 

sărăciei și scade la un nivel redus de 23% în regiunea Centru. Datoriile către utilitățile din locuințele 

sociale sunt estimate la aproximativ 2,8 milioane EUR. 

Sondajul a furnizat câteva date valoroase ca răspuns la întrebări calitative deschise cu privire la 

principalele probleme în gestionarea locuințelor sociale, dintre care cea mai proeminentă este 

calitatea slabă a locuințelor sociale. Majoritatea locuințelor sociale sunt apartamente 

supraaglomerate de dimensiuni mici, de 1-2 camere / 10-37 mp. Spațiile și instalațiile comune 

(electricitate, canalizare, apă etc.) sunt de obicei deteriorate și / sau nu sunt întreținute, adesea 

                                                           
40 Obiectivul acestui chestionar era să obțină o imagine de ansamblu asupra unităților locative aflate în proprietate publică 

din România și să ofere contribuții pentru Strategia Națională a Locuirii și pentru Strategia de Incluziune Socială și de 

Reducere a Sărăciei. 
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deconectate din cauza arieratelor. Deoarece majoritatea instalațiilor sunt vechi și rupte, subsolurile 

acestor blocuri sunt de obicei inundate și murdare, prezentând pericole pentru sănătate.  
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Caseta 5. Moștenirea restructurării industriale în materie de locuire. Cazul orașului Reșița. 

  
Exemple de foste cămine pentru muncitori care au trecut în proprietatea publică locală, fiind utilizate în 
prezent ca locuințe de închiriat pentru grupurile cu venituri mici (deși nu sunt clasificate juridic drept „locuințe 
sociale”). Acestea sunt Moara Juraceck (la stânga) și  Mociur (la dreapta), situate în orașul Reșița. După 
privatizarea și restructurarea masivă a industriei grele din acest oraș, autoritatea orașului a preluat ceea ce a 
fost fostele cămine pentru lucrători. Acestea au fost concepute ca locuințe de dimensiuni mici, accesibile ca 
preț, de multe ori cu facilități comune, deoarece au fost concepute pentru a fi utilizate ca cazare temporară 
pentru lucrători, nu ca locuințe pe termen lung pentru familii. Cu toate acestea, astfel de unități sunt ocupate 
în prezent de familii mari, cu venituri mici, ceea ce duce la supraaglomerare și salubritate slabă. 
Renovarea și întreținerea acestui fond reprezintă o povară majoră asupra bugetelor locale, în special pentru 
municipalitățile mai sărace, cum ar fi orașele mijlocii și mici. În prezent nu există nicio politică sau program 
guvernamental de sprijin pentru aceste autorități în vederea îmbunătățirii și întreținerii acestui fond locativ. 
Programul guvernamental actual de finanțare pentru locuințe sociale finanțează strict dezvoltarea de noi 
locuințe, chiar dacă orașele în declin demografic, cum ar fi Reșița, se pot confrunta în primul rând cu o 
provocare a renovării fondului existent.  

 

Harta 4. Distribuția locuințelor publice destinate închirierii 

 

Harta-sursă: Suditu B., Vâlceanu D., 2016 
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Harta 5. Distribuția unităților de locuințe sociale finanțate de programul guvernamental pentru locuințe 

sociale 

 

Harta-sursă: Suditu B., Vâlceanu D., 2016 

 

Localizarea noilor locuințe publice destinate închirierii ridică adesea probleme. Terenul deținut de 

autoritățile locale nu este utilizat în mod optimal sau transparent pentru construcția de locuințe 

publice spre închiriere41. Guvernul a finanțat construcția unor „locuințe sociale”, „locuințe de strictă 

necesitate” și „locuințe pentru tineri” pe terenurile deținute de autoritățile locale.  

Practica selectării locațiilor pentru locuințe publice de închiriere din România ridică trei probleme 

importante. Prima se referă la absența generală a unei abordări integrate a grupurilor vulnerabile - 

inclusiv prin localizarea locuințelor sociale în zone accesibile, care sunt, de asemenea, dotate cu 

educație, infrastructură de sănătate și transport public. Mai mult, deși este esențial pentru integrarea 

persoanelor marginalizate, mixitatea socială nu este un principiu practicat în planificarea dezvoltării 

locuințelor sociale în România. În acest sens, multe situri identificate de autoritățile publice pentru 

construirea sau cumpărarea de locuințe sociale se găsesc izolate de oraș, sunt situate în zone greu 

accesibile sau cartiere care au deja probleme sociale, ceea ce contribuie în continuare la segregarea 

aceste grupuri. 

Al doilea aspect, corelat cu primul, se referă la un decalaj semnificativ în legislația națională în ceea 

ce privește politicile funciare și rezervele de terenuri. Legislația de planificare urbană nu include 

prevederi care permit rezervarea de terenuri pentru infrastructura publică și locuințe sociale în zonele 

de dezvoltare urbană. Lipsa rezervelor de teren este adesea menționată ca una dintre cele mai 

importante constrângeri legate de implementarea proiectelor de construcție de locuințe sociale. 

                                                           
41 ***, 2020, Document de poziție în domeniul politicilor publice privind domeniul locuirii sociale în vederea inițierii 

demersurilor pentru modificarea legislației în domeniu și îmbunătățirea Programului de Construcții de Locuințe Sociale 

derulat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Asociația Alături de Voi – Iași. 
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Al treilea aspect este legat de inventarierea și gestionarea bunurilor imobiliare ale autorităților 

publice locale, și anume practica de a avea un inventar actualizat al terenurilor și clădirilor pe care le 

dețin și de a le utiliza într-un mod eficient, din punct de vedere social și financiar, pentru dezvoltarea 

de proiecte publice (inclusiv construcția de noi locuințe sociale sau renovarea și reconversia clădirilor 

existente în acest scop). Deși  autoritățile publice localeau fost obligate să efectueze aceste inventare 

imobiliare prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul său juridic, există încă multe 

situații în care municipalitățile nu au informațiile necesare și nu valorifică bunuri imobile care pot fi 

mobilizate pentru a dezvolta, printre altele, locuințe sociale. 

3.2.6 Finanțarea în domeniul locuirii  

Finanțarea în sectorul locuirii în România a cunoscut o creștere rapidă până în 2008, însă creditele 

pentru locuințe au înregistrat rate ale creșterii semnificative la scurt timp după aceea. Astfel, în 

perioada 2011-2018, valoarea creditelor pentru locuințe restante s-a dublat, de la 7,7 mld. la 15,8 mld. 

EUR (a se vedea tabelul de mai jos).  

Tabelul 8. Credite pentru locuințe restante – indicatori-cheie în perioada 2011-2018 în ceea ce privește 

România 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Credite pentru locuințe 
restante (mil. EUR) – 
România 

7.711  8.736  9.327  10.095  11.522  12.893  14.262  15.820  

Credite pentru locuințe 
restante pe cap de locuitor 
cu vârsta peste 18 ani 
(EUR) – România 

435  494  575  623  714  804  895  998  

Credite pentru locuințe 
restante pe cap de locuitor 
cu vârsta peste 18 ani 
(EUR) – UE27/UE28 

 16.240   16.787   16.838   17.404  

Rată ipotecară tipică (%) 5,61 * * * 4,0 3,5 3,7 5,2 

*Informație lipsă 

Sursă: Hypostat 2013, 2015, 2017, 2019, EMF (Federația Europeană a Creditului Ipotecar) 

România încă mai are o datorie scăzută la creditele pentru locuințe pe cap de locuitor (cu vârsta mai 

mare de 18 ani) – a doua cea mai scăzută valoare în rândul țărilor din UE28, respectiv 998 EUR (Bulgaria 

înregistrează valoarea cea mai scăzută, de 805 EUR). Acest nivel reprezintă doar 5,7% din media UE 

28. EMF consideră că România este o piață ipotecară cu potențial de creștere semnificativ, întrucât 

creditele pentru locuințe reprezintă doar 7,7% din PIB, cel mai mic nivel din UE. Printre motivele 

menționate de CEM care justifică acest potențial de creștere se numără faptul că România este o piață 

ipotecară pentru locuințe de dată recentă, primele împrumuturi pentru locuințe fiind acordate în 

2001, procentul populației care locuiește în locuințe supraaglomerate este ridicat, iar fondul de 

locuințe este vechi42. Potrivit Eurostat, doar 1,1% din proprietarii de case au un credit ipotecar sau de 

locuință, o pondere considerabil mai mică decât alte țări din EUR (a se vedea tabelul de mai jos). O 

mare parte din aceasta se atribuie faptului că, în timpul tranziției din anii 1990, locuințele au fost 

privatizate și oferite chiriașilor care locuiau acolo „gratuit”. 

                                                           
42 EMF – Federația Europeană a Creditului Ipotecar, Hypostat 2019, disponibil la: 

https://hypo.org/emf/publications/hypostat/ 

https://hypo.org/emf/publications/hypostat/
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Tabelul 9. Clasamentul statelor UE în funcție de procentul de proprietari de locuințe achiziționate cu ipotecă 

sau credit (de la cel mai scăzut la cel mai ridicat, %) 

 
2010 2018 

România 0,6 1,1 

Bulgaria 1,8 2,7 

Croația 5,9 6,9 

.. .. .. 

UE 27/28 27,8 26,5 

.. .. .. 

Danemarca 52,7 46,5 

Suedia 64,4 51,7 

Țările de Jos 59,5 60,5 

Sursă: EUROSAT (indicator ilc_lvho02) 

Piața ipotecară a fost inițial dominată de împrumuturi în valută (în 2012, 95% din creditele ipotecare 

erau exprimate în valută) până când reformele combinate cu o scădere a ratelor dobânzii în moneda 

locală în perioada 2012-2014 au mutat treptat soldul înapoi la împrumuturile în RON43. Începând cu 

2013, guvernul român a solicitat ca toate creditele ipotecare încheiate prin programul Prima Casă să 

fie exprimate în lei, spre deosebire de EUR. O pondere maximă a îndatorării a fost stabilită în 2019 de 

BNR, la 40% din venitul net pentru împrumuturile în monedă națională și 20% plafon pentru 

împrumuturile în monedă străină, care au favorizat și mai mult ipotecile în monedă națională. 

Ipotecile garantate de stat au dominat până acum piața ipotecară. Un buget de 2 miliarde RON a fost 

alocat acestui program în 2020, în al unsprezecelea an de implementare44. Până în prezent, până la 

sfârșitul anului 2019, FNGC IMM au înregistrat peste 260.000 de garanții de împrumut și promisiuni 

de garanții care susțin împrumuturi pentru achiziționarea sau construcția de case în întreaga țară. 

Împrumuturile garantate pot fi de până la 57.000 - 72.500 EUR, în funcție de tipul de locuință 

achiziționată, cu praguri ușor crescute în ultimii ani. O critică obișnuită a programului este că acest 

prag maxim i-a împins pe dezvoltatori să construiască locuințe de dimensiuni mai mici și de calitate 

inferioară, pentru a se încadra în valoarea creditului acordat de programul „Prima Casă”. 

Anul 2017 a adus schimbări importante programului „Prima Casă”, cu noi tipuri de împrumuturi 

incluse în program45. Astfel, beneficiarii programului Prima Casă pot lua acum un împrumut pentru 

reabilitarea seismică a unei case pe care intenționează să o cumpere sau să o construiască într-o 

structură asociativă. Totuși, acest lucru se aplică în continuare beneficiarilor care nu dețin o casă în 

momentul depunerii solicitării în cadrul programului. 

Un dezavantaj semnificativ al acestui program este acela că criteriile pentru tipurile de locuințe care 

ar putea fi achiziționate prin intermediul acestui program (care au suferit numeroase modificări 

începând cu 2009) au condus la distorsiuni semnificative ale ofertei de locuințe. Astfel, valoarea 

maximă a împrumutului impusă de program (max. 60.000 EUR, crescută mai recent la 72.000 EUR 

pentru anumite categorii, respectiv 140.000 euro din 2020) a favorizat puternic dezvoltarea unităților 

de locuințe de dimensiuni mai mici, cu un confort mai redus, în acest prag maxim al împrumutului. 

Acest lucru a alimentat o creștere a proiectelor imobiliare la marginea orașelor mari (de ex. Popești-

                                                           
43 Evaluare în domeniul locuirii, Banca Mondială 2014.  

44 Potrivit comunicatului de presă oficial al FNGC IMM, instituția de garantare a creditelor care derulează programul, ce poate 

fi consultat la adresa: https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/lansarea-programului-prima-casa-2020 

45 Conform modificărilor aduse prin Hotărârea nr. 80 din 27 februarie 2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă".  

https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/lansarea-programului-prima-casa-2020
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Leordeni, Domnești, Chiajna, Florești, Ciurea etc.), unde dezvoltatorii exploatau terenuri agricole care 

erau ușor disponibile și ieftine, dar lipseau de facilități publice și infrastructură. 

3.2.7 Asigurarea pentru locuință 

Deși este obligatorie, asigurarea locuinței este slab reprezentată la nivel național în România. Nivelul 

actual de răspândire al poliței de asigurare pentru calamități naturale oferite de PAID46 la nivelul țării 

este la 19,41 % și de 39,32% în București.  Rata de utilizare mai mare în București este legată de cel 

mai mare număr de ipoteci active pe locuințe (care impun asigurarea locuinței) și de cea mai dinamică 

piață rezidențială din România. Acest lucru face mai probabil ca proprietarii de locuințe din vechile 

clădiri multifamiliale care nu au ipoteci să nu aibă nicio formă de asigurare, deși, surprinzător, tocmai 

acestea sunt clădirile cu cel mai mare risc. Această răspândire redusă face ca proprietarii să fie expuși 

financiar la pericole, o problemă importantă dat fiind faptul că România este o țară predispusă la 

cutremure de mare intensitate.  

3.3 Accesibilitatea locuințelor 

Accesul la o locuință adecvată la costuri accesibile este o condiție de bază pentru o viață decentă, 

relevantă pentru toți locuitorii, indiferent de vârstă și statut socioeconomic. Accesul la locuințe este 

recunoscut în Declarația universală a drepturilor omului (articolul 25) ca unul dintre drepturile 

fundamentale ale indivizilor. Cu toate acestea, costurile locuințelor sunt în continuă creștere 

(cumpărare, chirie, întreținere), ceea ce face dificil pentru multe familii să își permită o locuință 

decentă. 

Situația inaccesibilității unei locuințe este evaluată în general prin măsurarea cheltuielilor cu 

locuința47 comparativ cu venitul net al acelei gospodării. Eurostat definește o gospodărie ca 

„supraîncărcată” atunci când costurile totale ale locuințelor reprezintă mai mult de 40% din venitul 

net. În 2018, 9,6% din populația UE-27 trăia în gospodării care au cheltuit 40% sau mai mult din venitul 

lor echivalent disponibil pentru locuințe. Proporția populației ale cărei costuri de locuințe au depășit 

40% din venitul lor disponibil echivalent a fost cea mai mare pentru chiriașii cu chirii de preț de piață 

(25,1%) și cea mai mică pentru persoanele din locuințele ocupate de proprietari cu împrumut sau 

ipotecă (4,0%). 

Media UE-27 maschează diferențe semnificative între statele membre ale UE: la o extremă există o 

serie de țări în care o proporție relativ mică din populație s-a confruntat cu o suprasolicitare a costului 

locuințelor în 2018, în special Malta (1,7%) și Cipru (2,0%) . La cealaltă extremă, două din cinci 

persoane (39,5%) din Grecia și mai mult de una din șase (17,9%) din populația din Bulgaria au cheltuit 

mai mult de 40% din venitul lor echivalent disponibil pentru locuințe, la fel ca în jur de una din 10 

persoane în România (10,3 %).48 

În privința statutului de proprietate și proporției populației ale cărei costuri de locuințe au depășit 40% 

din venitul lor disponibil (în cazul chiriașilor cu chirii de preț de piață), există, de asemenea, diferențe 

                                                           
46 PAID este Fondul de asigurări împotriva calamităților naturale, instituit în 2008 pentru a administra un guvern care a 

introdus asigurarea obligatorie a locuințelor pentru a acoperi pierderile cauzate de cutremure, inundații și alunecări de teren. 

Această schemă de asigurare obligă toți proprietarii români de case să achiziționeze o asigurare multi-pericol pentru a acoperi 

fie 10.000 EUR, fie 20.000 EUR, în funcție de tipul de construcție al clădirii. Clădirile considerate nesigure din punct de vedere 

seismic (Clasa I de risc seismic) nu pot fi asigurate. Nerespectarea ar trebui sancționată cu amenzi emise de autoritățile locale, 

însă această prevedere este puțin aplicată.  

47 „Cheltuielile cu locuința" cuprind cheltuielile cu ipoteca, dobânzile, chiria și utilitățile, întreținerea și asigurarea structurală. 
Citat preluat din “Housing Affordability in the EU: Current situation and recent trends”, Alice Pittini et. all, CECODHAS, 2012. 

48 Eurostat, 2018 (cod pentru date online ilc_lvho07a). 
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mari între statele membre ale UE. În 2018, au existat șase state membre în care mai mult de o treime 

din populația care locuia ca chiriași cu chirii de preț de piață s-a confruntat cu o suprasolicitare a 

costului locuinței, această proporție a populației depășind două cincimi în România (46,3%) și Ungaria 

(46,9%) , ajungând la jumătate în Bulgaria (50,1%) și depășind patru cincimi (83,1%) în Grecia (a se 

vedea tabelul de mai jos).  

Tabelul 10. Rata supraîndatorării costului pentru locuințe, analizată în funcție de situația proprietății, 2018 

 
 

În România, ponderea populației supraîndatorate de costurile cu locuința este de 10,3%, cu 

diferențe semnificative în raport cu tipul de proprietate. Accesibilitatea locuințelor este cea mai 

dificilă pentru chiriașii care închiriază pe piața liberă (46,3% din aceste gospodării). În funcție de 

categoriile de costuri ale locuințelor, există implicații diferite asupra diferitelor părți ale populației. 

Prin urmare, accesibilitatea locuințelor poate cuprinde accesibilitatea de a cumpăra, închiria sau 

întreține. Locuințele legate de o ipotecă și locuințele de închiriat sunt puțin numeroase în România, 

astfel majoritatea românilor sunt împovărați de costurile de întreținere și utilități. 

a. Accesibilitatea de a achiziționa o locuință 

Românii au o preferință puternică pentru proprietatea asupra locuințelor. Această particularitate 

culturală a fost susținută în continuare de mai multe politici și programe publice – privatizarea în masă 

la costuri foarte reduse în anii 90 (a se vedea secțiunea 3.1.), Cea mai mare parte a sprijinului public 

pentru locuințe care se îndreaptă către programul „Prima casă” etc. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Housing_cost_overburden_rate,_analysed_by_tenure_status,_2018_(%)_SILC20.png
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Programul „Prima casă” a favorizat accesul la proprietatea locuinței prin împrumuturi ipotecare 

garantate de stat și rate ale dobânzii subvenționate. Cu toate acestea, programul nu a stabilit nicio 

restricție legată de veniturile beneficiarilor săi. Deși datele disponibiledespre beneficiarii săi sunt 

limitate, consultările anterioare cu sectorul bancar49 arătând că principalul beneficiar al acestui 

program sunt familiile cu venituri medii din mediul urban. În acest scop, acest program nu a făcut prea 

mult pentru a sprijini accesibilitatea pentru grupurile cu venituri mai mici.  

b. Inaccesibilitatea locuințelor din perspectiva cheltuielilor cu utilitățile casnice  

Inaccesibilitatea locuințelor este strâns legată în România de cheltuielile cu utilitățile într-o măsură 

relativ mai mare, având în vedere ponderea mai mică a locuințelor cu ipotecă sau chirie. Costurile 

de locuință constând în utilități sunt calculate ca procent din venit. Săracii trăiesc în cele mai proaste 

condiții și cheltuiesc o parte mai mare din veniturile lor pe cheltuieli de locuință (în medie, 43,7% din 

venitul gospodăriei este cheltuit doar pentru utilități). 

Observatorul European al Locuințelor Sociale a raportat în 2010 că aceste costuri ale locuințelor au 

fost afectate cel mai greu de cei mai săraci, reprezentând 41% din veniturile celor cu risc de sărăcie. 

Situația variază semnificativ între țări (Figura 8), de la țări peste sau apropiate de media UE, cum ar fi 

România, la țări în care costurile de locuințe au un impact relativ mai mic asupra veniturilor 

gospodăriilor (de exemplu, Malta, Portugalia, Slovenia). 

Figura 8. Procentul cheltuielilor cu locuința din venitul disponibil în UE 27 în funcție de nivelul de sărăcie 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: SILC [ilc_mded01]50 

c. Accesibilitatea în scopul închirierii 

Dacă locuințele private de închiriat pot fi prohibitive pentru grupurile cu venituri mai mici, chiria 

pentru locuințele sociale (unități publice date spre închiriere) se limitează la 10% din venitul lunar. 

Cu toate acestea, familiile cu venituri mici se pot strădui să își permită chiar și această opțiune, având 

în vedere costurile pe cap de locuitor ale chiriei publice și povara costurilor utilităților. Costurile nu 

sunt, de asemenea, frecvent reflectate în condiții adecvate de locuință (a se vedea comentariile de 

mai sus despre Locuințe de închiriat - Locuințe publice de închiriere). În plus, fondul public de locuințe 

                                                           
49 Consultări în vederea documentării raportului intitulat „Sectorul locuințelor în România, Către o Strategie Națională în 

materie de Locuire”, Banca Mondială, 2015.  

50 Ibid 
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de închiriere este foarte limitat, așa cum am menționat mai devreme, astfel că locuințele sociale nu 

sunt o alternativă viabilă pentru mulți care au nevoie, având în vedere în primul rând lipsa fondului 

locativ public.  

3.4 Domeniul locuirii în cazul persoanelor cu venituri reduse și marginalizate 

3.4.1 Lipsa locuințelor  

România este țara cu cea mai mare rată de deprivare de locuințe la nivelul UE. Grupurile sărace și 

marginalizate ale României – atât în zonele urbane, cât și în cele rurale – se confruntă cu provocări 

serioase în sectorul locuințelor, inclusiv locuințe de calitate scăzută, infrastructură inadecvată și lipsă 

de securitate a deținerii. Situația în zonele urbane este considerată mai gravă decât în zonele rurale 

sau periurbane din mai multe puncte de vedere. Având în vedere veniturile lor scăzute și incapacitatea 

de a accesa locuințe decente bazate pe piață, pe de o parte, și nevoind să concureze pentru un fond 

foarte limitat de locuințe sociale publice, pe de altă parte, gospodăriile sărace sunt adesea împunse 

să trăiascăîn condiții mizere și supraaglomerate în cartiere degradate, cămine de foști lucrători 

degradate sau unități de locuințe sociale slab întreținute, situate în zone segregate etc. 

Supraaglomerarea este în schimb mai puțin întâlnită în zonele rurale, deși este foarte probabil ca 

oamenii să fie mai săraci, deoarece acolo există mai mult spațiu disponibil. 

În anuarul său regional din 2013, Eurostat a clasat România în cea mai importantă poziție din rândul 

țărilor cu „lipsă severă de locuințe” (SHD). SHD este o măsură comparativă între țările UE ale 

gospodăriilor cu condiții de viață extrem de precare, inclusiv acoperișuri avariate, fără baie sau duș, 

fără toaletă în interior, gunoi împrăștiat în spațiile verzi și în zonele comune și fără electricitate. În 

Europa, România s-a clasat pe primul locul din perspectiva lipsei accentuate de locuințe și pe locul doi 

în cazul persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială.51 

Figura 9. Rata lipsei acute de locuințe, potrivit nivelului de urbanizare, 2011 

 

 

Sursă:  Eurostat, 2011. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Severe_housing_deprivation_rate,_by_degree_of_urbanisation,_2011_(%25).png 

                                                           
51 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-13-001-14/EN/KS-HA-13-001-14-EN.PDF 
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Sursă:  Eurostat, 2011. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:People_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion_by_degree_of_urbanisation,_2011_(%25).png 

 

Supraaglomerarea52 este o caracteristică principală a lipsei de locuințe din România, întrucât 

majoritatea familiilor vulnerabile locuiesc în condiții de supraaglomerare. După cum am detaliat într-

un capitol anterior, supraaglomerarea din România este printre cele mai accentuate în rândul țărilor 

UE-28. În 2014, rata supraaglomerării din România era de 52,3%, cel mai ridicat nivel din UE-28 și de 

trei ori media UE (16,9%).53 Supraaglomerarea afectează în mod disproporționat persoanele sărace 

(66,6%) și copiii (71,3%) – peste 4 din 5 copii săraci trăiesc în locuințe supraaglomerate (81,1%).54 Este 

cazul mai ales în blocurile urbane în care familiile numeroase cu venituri reduse locuiesc într-un 

apartament cu o singură cameră.   

Lipsa de locuințe este, în general, concentrată teritorial și există cartiere afectate de acest fenomen 

în majoritatea orașelor din România. În Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România sunt  

localizate zonele urbane din România cu cea mai mare concentrație de persoane afectate de lipsa 

locuințelor. Atlasul prezintă metodologia55 utilizată pentru a identifica diverse tipuri de zone urbane 

dezavantajate, precum și insule de marginalizare urbană unde lipsa locuințelor este și mai acută.  

                                                           
52 Potrivit Eurostat, rata supraaglomerării este definită ca procentul populației care trăiește într-o gospodărie 

supraaglomerată. Se consideră că o persoană locuiește într-o gospodărie supraaglomerată dacă acea familie nu are la 

dispoziție un număr minim de camere egal cu: o cameră pentru gospodărie; o cameră pe cuplu în gospodărie; 

o cameră pentru fiecare persoană singură în vârstă de 18 ani sau mai mult; o cameră pentru fiecare pereche de persoane 

singure de același sex cu vârsta între 12 și 17 ani; o cameră pentru fiecare persoană fără partener cu vârsta între 12 și 17 ani 

și neincluse în categoria anterioară; o cameră pe pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. 

53 Cele mai reduse rate ale supraaglomerării au fost identificate în Belgia (1,6%), Țările de Jos (2,5%) și Cipru (2,8%). (Sursă: 

Statisticile Eurostat în domeniul locuirii.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics ) 

54 Statisticile Eurostat în domeniul locuirii.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics  
55 Atlasul stabilește criterii și seturi de indicatori pentru fiecare tip de zonă, permițând identificarea și amplasarea spațială a 

acestora, utilizând datele recensământului populației din 2011. Atlasul produce, de asemenea, rezultatele unei analize 

pentru a determina rata marginalizării urbane în România și caracteristicile comunităților urbane marginalizate. Alte 
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Figura 10. Persoane în situația de risc de sărăcie sau de excluziune socială, după nivelul de urbanizare, 

2011 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:People_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion_by_degree_of_urbanisation,_2011_(%25).png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:People_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion_by_degree_of_urbanisation,_2011_(%25).png
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Atlasul marchează zonele dezavantajate în privința locuințelor drept cartiere în care o parte 

semnificativă a rezidenților trăiesc în locuințe inadecvate, chiar dacă mulți dintre ei au o formă de 

angajare formală pe piața muncii. Nivelul de educație al locuitorilor variază. Există părți ale orașelor 

slab dotate cu infrastructură de locuințe, precum și cartiere vechi de case situate la periferia orașului, 

cu servicii de utilități slab reprezentate și fără drumuri moderne. Atlasul repertoriază și grupări de 

blocuri sau case deținute de locatari, construite în principal în anii '60-începutul anilor '70, care se află 

într-o stare săracă, deoarece locuitorii nu își pot permite investiții în modernizarea clădirilor și în 

renovare. Aceste zone sunt destul de eterogene în ceea ce privește populația. Casele pot fi deținute 

de persoanele în vârstă cu o posibilă proporție ridicată de persoane cu boli cronice sau alte condiții de 

sănătate. Această categorie include, de asemenea, zone cu mulți chiriași tineri bine educați, dar care 

nu își permit să își cumpere propria casă (cum ar fi în București și în marile centre universitare). O zonă 

denumită „zonă dezavantajată din perspectiva locuirii” este, prin urmare, un sector de recensământ 

care are locuințe sărace, dar nu are un număr redus de locuri de muncă și are un nivel variabil de 

capital uman (Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, p.11) 

Zonele urbane marginalizate sunt prezente în toate orașele (mici, medii și mari) și în toate regiunile. 

Cu toate acestea, procentul de populație care locuiește în zonele înregistrate ca fiind marginalizate îl 

depășește de zece ori pe cel din orașele mici (< 10.000 locuitori) comparativ la populația Bucureștiului 

(aproximativ 2 milioane de locuitori). 56 de orașe mari nu au zone înregistrate ca fiind marginalizate, 

în timp ce cinci orașe56 grupează mai mult de o treime din populația lor care locuiește în astfel de zone, 

14 de orașe au între 20% și 31%, iar 50 de orașe au 10‐19% din populația totală în zone marginalizate. 

                                                           
subtipuri ale acestor comunități sunt identificate pe baza datelor colectate prin cercetări de teren calitative. Se pot identifica 

trei tipuri de zone (zone defavorizate în ceea ce privește locuința, ocuparea forței de muncă și resursele umane) care sunt 

dezavantajate într-un subgrup de criterii și un tip care este dezavantajat pe toate cele trei. Ultimul tip este denumit „zone 

urbane marginalizate” și se propune a fi tipul vizat de instrumentul de dezvoltare locală condus de comunitate, finanțat de 

UE. 

56 Acestea sunt Aninoasa (în județul Hunedoara), Podu Iloaiei (județul Iași), Budești (județul Călărași), Băneasa (județul 

Constanța) și Ștefănești (județul Botoșani). 



 

49 

 

Figura 11. Procentul de populație urbană din zonele dezavantajate din perspectiva condițiilor de locuire 

 

Sursă: Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, Banca Mondială, 2014 

Cu toate acestea, Atlasul s-a bazat pe sectoare statistice de recensământ, cu cea mai mică 

granularitate statistică disponibilă, dar cu mai multe limitări. Frontierele sectoriale din Recensământ 

nu reflectă vecinătățile sau zonele funcționale și nu sunt constante de la un recensământ la altul (nu 

s-au păstrat date privind aspectele sectoriale din Recensământ pentru Recensămintele anterioare 

celui din 2011, astfel încât să reflecte tendința de dezvoltare) nu sunt utilizate pentru stocarea și 

raportarea altor date decât cele colectate în cadrul recensământului și, de asemenea, sunt prea mari 

pentru a putea identifica disparitățile semnificative sau insule de sărăcie urbană.    
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Caseta 6. Insula de sărăcie urbană din Ferentari, București: segregarea ascunsă de statisticile 

oficiale 

 

 

Rata ocupării locurilor de muncă 

București (medie), conform 

Recensământului 

93,1 % 

Sectorul 5 (medie), pe baza 

Recensământului 

92,1% 

Zonă înregistrată suprapusă peste zona 

urbană marginalizată Aleea Livezilor, 

conform Recensământului 

89% 

Zona urbană marginalizată Aleea Livezilor, 

conform studiului pe teren 

42% 

Ferentari este un cartier din București cu o reputație negativă. O căutare pe Google pe acest nume duce la o 
mulțime de titluri de presă despre sărăcie, criminalitate, blocuri de locuințe degradante și bande de droguri. 
Cu toate acestea, realitățile acestui cartier dezvăluie disparități izbitoare. Sărăcia este concentrată în 4 zone 
compuse din blocuri degradate. Restul cartierului este compus din locuințe individuale destul de liniștite, cu 
ritm lent, cu creștere redusă. Infrastructura statistică a României are o granularitate teritorială incapabilă să 
reflecte fațetele sărăciei cu care se confruntă astfel de zone. De exemplu, rata ocupării forței de muncă din 
sectorul recensământului care se suprapune peste o astfel de zonă este de 89%, în timp ce o anchetă de teren 
asupra zonei urbane marginalizate a indicat un nivel de ocupare de muncă de doar 42%.   

Sursă: Cercetare realizată de Ana Bulai pentru Raportul Băncii Mondiale intitulat „Soluții urbane practice pentru cartierul 
Ferentari”, 2019 

 

Cu toate acestea, nu toți cei care au dificultăți în accesarea unei locuințe adecvate sunt concentrați 

spațial, ceea ce solicită ca politicile de locuire să fie atât vizate spațial, cât și să respecte nevoile și 

particularitățile diferitelor categorii de grupuri vulnerabile. 

Vârstnicii (un grup demografic în creștere într-o Românie aflată în proces de îmbătrânire), 

persoanele cu dizabilități sau adulții tineri care ies din sistemul instituțional de îngrijire a copiilor au 

nevoi speciale care nu sunt legate exclusiv de capacitatea lor de a-și permite o casă adecvată. Astfel 

de grupuri necesită scheme de însoțire a locuințelor, inclusiv asistență medicală, sprijin în diferite 

treburi gospodărești, asistență psihologică, precum și – în special pentru ultimele grupuri – consiliere 

pentru adaptarea la responsabilitățile individuale și drepturile vieții independente și sprijin pentru 

accesarea unui loc de muncă, în scopul pentru a face față costurilor de locuință. În plus, grupurile cu 

mobilitate redusă (vârstnici, cu dizabilități) pot necesita caracteristici speciale pentru accesibilitate, 

rampe pentru scaune cu rotile, praguri de ușă optimizate, precum și alte caracteristici de proiectare 

incluzivă.  

În 2018, România încă număra peste 18.00057 de adulți cu dizabilități instituționalizați. Grupurile de 

lobby au semnalat de multă vreme cazuri de neglijență și de abuzuri în așa-numitul „sistem de 

protecție”, făcând apel la guvern să ia măsuri în temeiul Convenției ONU58 pentru Drepturile 

                                                           
57 http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/10/ANPD-evolutii-trim-II-2018-MMJS-publicabil.pdf 

58 http://anpd.gov.ro/web/conventia/ 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/10/ANPD-evolutii-trim-II-2018-MMJS-publicabil.pdf
http://anpd.gov.ro/web/conventia/
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Persoanelor cu Dizabilități. Convenția, semnată de guvernul României în urmă cu mai bine de un 

deceniu, subliniază necesitatea promovării și respectării demnității și autonomiei individuale a 

grupurilor cu dizabilități, inclusiv dreptul la viață independentă și luarea propriilor alegeri / decizii. 

Într-adevăr, Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” recunoaște 

„majoritatea blocurilor de locuințe din România rămân inaccesibile persoanelor cu dizabilități, având 

în vedere lipsa rampelor, ușilor de acces sau băilor proiectate inadecvat”. Dezinstituționalizarea este 

o prioritate pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale59, însă există prea puține practici și prea 

puține evoluții pentru ca locuințele să devină mai accesibile pentru acele grupuri.   

Caseta 7. Provocările accesului la locuințe pentru tinerii cu dizabilități și cei aflați în centre de plasament 

Un Loc este un proiect experimental care s-a bucurat de 
recunoaștere internațională, pus în aplicare de asociația 
timișoreană Ceva de Spus. Obiectivul acestuia este să sprijine 
tranziția către viața independentă a adulților care suferă de 
dizabilități ușoare care ies din îngrijirea instituțională. Beneficiarii 
cu care lucrează nu au trăit niciodată singuri. Îngrijirea unei case, 
acoperirea facturilor, gătitul și asigurarea pentru ei înșiși etc. - 
toate acestea sunt abilități de bază de viață care, din păcate, nu fac 
parte din educația primită în centrele instituționale publice de 
îngrijire. În acest sens, accesarea unei case reprezintă atât o povară 
financiară, cât și o provocare pentru abilitățile de viață. Partea de 
sprijin oferită de acest proiect constă atât în oferirea unei case și 
asistență personalizată (consiliere psihologică, mentorat pentru 
abilități de viață și calificare pentru accesarea unui loc de muncă). 
Instrumentele de sprijin disponibile în prezent în legislația română 
nu răspund nevoilor acestor persoane, deoarece acestea constau 
fie exclusiv în locuințe (care nu sunt neapărat adaptate cerințelor 
de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități), fie în sprijin social 
de diferite tipuri. Aceasta reflectă discrepanța existentă în prezent 
între investițiile tangibile și instrumentele soft. Partea de asistență 
socială a proiectului Un Loc este cofinanțată de autoritatea locală, 
însă ONG-ul apreciază că subvenția pe care a primit-o se ridică la 

aproximativ o cincime din bugetul de care are nevoie pentru a oferi asistență integrată și personalizată fiecărui 
beneficiar căruia i se adresează. Subvenția este, de asemenea, asociată cu proceduri birocratice greoaie și 
consumatoare de timp, încorporate în metodologii învechite, care deseori blochează, mai degrabă decât să sprijine 
serviciul finanțat. ONG-ul închiriază în prezent casele pe care le oferă beneficiarilor săi la prețuri de piață, deoarece 
nu există fonduri de locuințe disponibile la nivel local pentru a sprijini aceste grupuri vulnerabile.  

 

Sursă: http://www.unloc.eu/ și Spune-mi Eli, un roman grafic câștigător al unor premii care descrie viața adulților cu dizabilități 
instituționalizați din România (imaginea din stânga) pornind de la experiența unuia dintre beneficiarii proiectului Un Loc 

https://www.facebook.com/SpunemiEli/  

3.4.2 Caracterul informal al locuințelor 

În România există cel puțin 64.000 de familii, respectiv peste 200.000 de cetățeni români care trăiesc 

în așezări informale, la marginea satelor și orașelor. Această estimare este rezultatul unui studiu 

realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale în 2014, pe baza unui chestionar trimis tuturor primăriilor 

din România. Având în vedere rata de răspuns - de numai 53% - aceste cifre sunt o subestimare. 

Potrivit acestui studiu, 38,7% dintre primăriile respondente au declarat că circumscripția lor include 

cel puțin o soluționare informală. În România au fost raportate aproximativ 1.198 de așezări informale, 

                                                           
59 A se consulta deciziile și directivele în acest sens: http://anpd.gov.ro/web/dezinstitutionalizare/ 

http://www.unloc.eu/
https://www.facebook.com/SpunemiEli/
http://anpd.gov.ro/web/dezinstitutionalizare/
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dintre care 953 (79,54%) au fost înregistrate pentru a fi situate în zonele rurale și 245 așezări (20,46%) 

în zonele urbane60. 

În temeiul Legii nr. 151/2019, așezările informale sunt „grupuri de cel puțin 3 unități locative 

dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite 

conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au 

drepturi asupra terenului pe care îl ocupă. Așezările informale sunt situate de obicei la periferia 

localităților urbane sau rurale, includ locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate și / sau 

locuințe realizate din materiale de construcție convenționale, iar prin localizarea lor și caracteristicile 

socio-demografice generează excludere, segregare și marginalizare socială. Situându-se în zone cu risc 

natural (alunecări de teren, inundații), risc biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri 

contaminate și altele asemenea) sau risc antropic (zone de siguranță sau protecție definite de 

obiectivele Seveso, ale infrastructurilor tehnico-publice și așa mai departe) ), unele așezări informale 

pun în pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor. ” 

Principalul factor care a dus la apariția primelor nuclee de așezări informale este istoric și este legat 

de sedentarizarea forțată a romilor în perioada comunistă, începând cu 1948. Împreună cu 

sistematizarea forțată a satelor, populația de romi a fost adesea s-au mutat în unități locative la 

marginea orașelor și satelor, în special în zonele urbane sărace sau în așezările semi-urbane din zonele 

agricole. Aceasta implică faptul că multe dintre așezările informale din România au deja câteva decenii, 

cu familii stabilite acolo de câteva generații și o comunitate care a crescut treptat de-a lungul timpului. 

Mai mulți factori socio-economici au contribuit la apariția și la răspândirea acestui fenomen. Aceștia 

sunt legați de urbanizarea rapidă și de sistematizarea forțată a terenurilor în perioada 1950-1975; 

mobilitatea rezidențială provocată de acestea; și restructurarea post-socialistă a economiei naționale, 

care a dus la o creștere a sărăciei și a excluziunii sociale, precum și la un acces scăzut la locuințe pentru 

categoriile defavorizate după 1990. Mai mult, un sistem de planificare a teritoriului slab, precum și 

lipsa unui instrumentele de gestionare a terenurilor au contribuit la acest fenomen. Locuința informală 

este rezultatul marginalizării sociale și economice a afectării multor grupuri ale societății, având în 

vedere restructurarea bazei economice locale a multor orașe românești, în deceniile următoare 

căderii regimului comunitar. 

Deși așezările informale și zonele urbane defavorizate sunt cunoscute ca zone de segregare socio-

rezidențială, nu există încă instrumente de planificare urbană și politici publice care să susțină 

îmbunătățirea condițiilor de viață în interiorul acestora. Acest tip de provocare a locuințelor a indicat, 

de asemenea, că oferirea de locuințe publice de închiriere la chiriile subvenționate nu poate fi soluția 

unică sau predominantă pentru cei care sunt lipsiți de locuințe. Mulți locuitori informali, după cum 

indică consultările făcute în cadrul proiectelor de cercetare anterioare despre acest fenomen în 

România61, nu se așteaptă neapărat la o locuință diferită, ci mai degrabă la o îmbunătățire sau 

extindere a locuinței lor existente, împreună cu sprijin pentru a obține titluri de proprietate asupra 

terenurilor și o mai bună racordare la utilitățile publice. Schemele de relocare asistată ar fi necesare 

pentru acele cazuri în care locuințele sunt situate în zone expuse la pericole sau sunt periculoase sau 

în zone mult prea îndepărtate pentru a fi posibilă o conexiune cu drumurile și utilitățile..  

                                                           
60 „Analiza așezărilor informale din România – Evaluarea situației actuale și formularea unor norme și instrumente de 

intervenție", MDRAP, 2014 
61 Proiectul „No Man's Land: Locuirea informală în comunitățile de romi. Recunoaștere, responsabilitate și soluții comune” 

proiect prezentat pe site-ul www.locuireinformala.ro  
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Caseta 8. Așezarea informală din Valea Corbului 

Valea Cordului este un sat cu 280 de case din 
județul Argeș, dezvoltat treptat în ultimii 70 de ani. 
O treime din locuințe nu au titluri de proprietate și 
autorizații și sunt situate chiar sub o linie de înaltă 
tensiune – un pericol real pentru sănătate 
locuitorilor săi. 

 

Sursă: “Informal Housing in Romania”, Raport de 
cercetare pentru proiectul „No Man's Land": Locuirea 

informală în comunitățile de romi. Recunoaștere, 
responsabilitate și soluții comune” , Asociația Make 

Better și Fundația PACT, 2018, 
https://locuireinformala.ro/en/about/what-is-informal-

housing/in-romania/ 

 

3.5 Politicile din domeniul locuirii la nivel central și local   

3.5.1 Atribuții cu privire la locuire la nivel central și local  

Locuințele nu se numără printre principalele domenii politice prioritare de către autoritățile centrale 

și locale din România, chiar dacă Legea nr. 114/1996 prevede că „construcția de locuințe este un 

obiectiv major, de interes național pe termen lung, al administrației publice centrale și locale (art. 1)”. 

Unul dintre motive este lipsa dezbaterii publice și progresul limitat pentru îmbunătățirea politicilor 

și reglementărilor în domeniul locuințelor în ultimele două decenii. Astfel, necesitatea stringentă de 

a armoniza terminologia în domeniu, astfel încât să crească transparența, rolurile neclare ale 

autorităților publice în ceea ce privește locuințele sau lipsa auditurilor asupra rezultatelor programelor 

implementate sau a principiilor și practicilor europene în domeniu au fost de mult timp lăsat în urmă. 

Programul legislativ al tuturor guvernelor române din perioada 2006-2017 a inclus promovarea unei 

noi legi a locuințelor, dar aceasta nu a reușit să se concretizeze. De asemenea, în 2014, MLPDA a inițiat 

lucrări privind elaborarea unei strategii naționale de locuințe, prima de acest gen din România post-

comunistă. Cu toate acestea, proiectul a fost până acum lăsat neaprobat. 

Locuința nu mai apare în titlul ministerului cu responsabilități în domeniu (așa cum a apărut pentru 

o perioadă scurtă de timp între 2007 și 2009). Ca domeniu politic, locuința nu este domeniul central 

al niciunui departament din cadrul MLPDA. De asemenea, bugetele publice nu conțin niciun capitol 

distinct pentru a contura investițiile în locuințe, ceea ce face deosebit de dificilă monitorizarea 

investițiilor publice în acest domeniu. 

 

Caseta 9. Competențe în materie de locuire la nivel central în Regatul Unit și în Franța 

Regatul Unit 

Unul dintre cele 24 de Departamente Ministeriale ale Guvernului Regatului Unit are atribuții în domeniul 
locuirii, respectiv Ministerul Locuirii, Comunităților și Administrației Locale. Această instituție tratează 
problemele din domeniul locuirii împreună cu mai multe autorități publice executive non-
departamentale subordonate acestui minister. Dintre acestea, Homes England este un „accelerator” în 
materie de locuire finanțat de MLCAL, care pune la dispoziție programe, expertiză și resurse menite să 
stimuleze oferta de locuințe. Printre prioritățile acestei instituții, prevăzute în Planul său strategic pentru 

https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations/homes-england
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868322/Homes_England_Strategic_Plan_AW_REV_150dpi_REV.pdf
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2018-2023, se numără deblocarea rezervelor de teren din zonele unde se simte cel mai pregnant lipsa 
locuințelor, implementarea metodelor moderne de construcții, sprijinirea unei piețe accesibile a 
locuințelor și a firmelor mici de construcții, livrarea de produse în sprijinul proprietății de locuințe 
(procentul în Regatul Unit fiind de 65%) și furnizarea unor locuințe accesibile pentru specialiști care să 
corespundă nevoilor persoanelor în vârstă și adulților cu dizabilități sau cu probleme de sănătate 
mintală.  Serviciul de Avocat al Poporului în materie de Locuire contribuie la soluționarea plângerilor 
referitoare la furnizorii înregistrați de locuințe sociale, precum asociațiile de locuințe și alți proprietari, 
administratori și agenți. Autoritatea de Reglementare din domeniul Locuințelor Sociale reglementează furnizorii 
înregistrați de locuințe sociale pentru a promova un domeniu al locuințelor sociale funcțional, eficient 
și bine administrat, capabil să asigure locuințe corespunzătoare unei serii de necesități. 

 

Franța  

În Franța există un minister delegat în domeniul locuirii după aproape un secol de administrație centrală 
(a se vedea aici lista completă de posturi). Guvernul francez a emis în 2017 o nouă strategie în materie de 
locuire (prezentarea poate fi consultată la acest link) care îmbunătățește instrumentele care intervin și 
reglementează piața locuințelor, adaptează oferta de locuințe accesibile, în special pentru grupurile de 
populație cu venituri scăzute și foarte scăzute (ținta de 50.000 unități pe an) și dublează Programul 
Național de Reînnoire Urbană (între 5 și 10 mld. EUR) destinat intervențiilor integrate pentru cele 450 
de cartiere având cele mai avansate niveluri de sărăcie. 

 
Agenția Națională pentru Locuințe are o vastă răspundere în ceea ce privește implementarea 

programelor de locuințe, astfel cum este definită de lege. Astfel, ANL este de așteptat să dezvolte 

„programe pentru construirea de locuințe de închiriere pentru tineri, locuințe sociale și de necesitate, 

locuințe de serviciu, reabilitare / reconstrucție a locuințelor distruse sau grav deteriorate afectate de 

calamități naturale, construirea de locuințe de închiriere prin atragerea de capital privat, prin 

concesiune de lucrări publice, în condițiile legii, construirea altor proprietăți publice ale statului sau a 

unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcțiile existente ”. Cu toate acestea, 

în practică, cea mai mare parte a fondului de locuințe construit de ANL este constituit din locuințe de 

închiriat pentru tineri și un fond limitat de locuințe construit pentru împrumuturi ipotecare private. 

Există discrepanțe semnificative în ceea ce privește locuința MLPDA, pe de o parte, și Ministerul 

Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), pe de altă parte. Primul coordonează principalele 

programe de investiții guvernamentale în ceea ce privește locuințele subvenționate, în timp ce cel de-

al doilea este în general responsabil cu politicile și programele pentru grupurile marginalizate. Fiecare 

dintre cele două ministere are responsabilități și mandate complementare definite de un cadru 

legislativ specific, chiar dacă acestea se suprapun asupra unor obiective similare de a asigura accesul 

la locuințe pentru persoanele marginalizate. Cu toate acestea, există mai multe domenii de 

reglementare și acțiune în care cele două instituții ar avea nevoie de o mai bună coordonare pentru 

acordarea dreptului la locuință (prevăzută de Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea și 

combaterea marginalizării sociale, a cărei implementare este coordonată de către MMFPS), precum și 

accesul gratuit și nelimitat la locuințe ca drept al oricărui cetățean (prevăzut de Legea Locuinței nr. 

114/1996 a cărei implementare este coordonată de MLPDA). 

Programele de locuințe guvernamentale și locale nu sunt armonizate și nu fac parte dintr-o politică 

națională sau locală de locuințe. La nivel național și local există informații limitate despre nevoile de 

locuințe. Dispozițiile legale care stabilesc cuantificările nevoilor de locuințe și impactul / rezultatele 

obținute nu sunt puse în aplicare. În acest context, este foarte dificil să se evalueze impactul 

programelor existente și adecvarea acestora în raport cu nevoile locale care trebuie satisfăcute la nivel 

local și național. De asemenea, stabilirea priorităților proiectului (tipuri, număr de locuințe și localități) 

nu se bazează pe date și evaluări transparente, ci pe decizii de natură arbitrară. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868322/Homes_England_Strategic_Plan_AW_REV_150dpi_REV.pdf
https://www.housing-ombudsman.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/regulator-of-social-housing
https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_in_charge_of_Housing_(France)
https://www.gouvernement.fr/en/the-government-s-housing-strategy
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Autoritățile publice locale au multe responsabilități în domeniul asigurării accesului la locuințe 

(pentru cumpărare sau chirie) pentru diferite categorii de persoane. Cu toate acestea, lipsește orice 

politică generală sau prevederi legale pentru a stabili priorități în îndeplinirea acestor responsabilități 

sau contravenții / consecințe în caz de neîndeplinire (indiferent de motive - obiective, cum ar fi lipsa 

resurselor sau dezinteresul subiectiv, pentru problemele locuirii). În plus, atribuirea  de 

responsabilități cheie de sprijin pentru locuințe către autoritățile publice locale, nu este întotdeauna 

însoțită de resurse suficiente (umane și financiare) pentru îndeplinirea acestor responsabilități. 

Discrepanțele existente la nivel central între programele de investiții în locuințe (din partea MLPDA) 

și sprijinul soft, non-tangibil pentru locuințe (de exemplu, beneficii în numerar pentru acoperirea 

costurilor de închiriere etc. de către MMFPS) se reflectă și la nivel local. Practic, organigramele 

standard ale primăriilor din România nu conțin un departament responsabil cu locuințele. Există 

unități însărcinate cu administrarea activelor publice (drumuri, școli, iluminat public și unități locative), 

departamente de asistență socială care identifică persoanele eligibile pentru beneficii sociale, 

departamente de investiții care implementează diferite investiții tangibile pentru modernizarea 

drumurilor, renovarea școlilor sau construirea de locuințe publice Totuși, locuința - ca și alte domenii 

de politică locală - are nevoie de gândire strategică și capacitate operațională care acoperă astfel de 

acțiuni compacte: investiții, gestionarea activelor, gestionarea cazurilor gospodăriilor vulnerabile etc. 

Se pare, în totalitate, că aparatele autorităților locale din România sunt structurate în un mod care îi 

face să nu poată aborda acest domeniu politic.   

Caseta 10. Domeniul locuirii reflectat în structurile de administrație ale orașelor. Exemplul Vienei. 

Administrația orașului Viena este subdivizată în 7 Grupuri Administrative (GA), fiecare acoperind un 
anumit portofoliu de politici urbane.  Unul dintre aceste 7 grupuri este alocat domeniilor Locuirii, 
Construcției de locuințe, Modernizării Urbane și Dificultăților întâmpinate de Femei. Fiecare grup 
administrativ își derulează activitatea în funcție de mai multe departamente și întreprinderi 
municipale. Instituția cuprinde și o comisie de consilieri ai orașului alocați fiecărui GA, care 
supraveghează fiecare domeniu de politici.  
 
GA responsabil de locuire este sprijinit de “Întreprinderea Wiener Wohnen”, care administrează și 
reabilitează complexele rezidențiale urbane din Viena, inclusiv aproximat 220.000 de locuințe 
municipale. În plus, Wohnfonds Wien este o organizație cu profit limitat înființată în 1984, cu atribuții 
de alocare a terenurilor pentru construcții subvenționate de stat, reabilitarea subvenționată a 
blocurilor și transformarea clădirilor existente în apartamente. Începând cu anul 2000, instituția a 
acordat importanță deosebită subvențiilor și sprijinirii renovării blocurilor construite între 1950 - 
1970, inclusiv cu soluții de izolare termică și de eficiență energetică. 

Sursa și informații suplimentare la adresa: 
https://www.wien.gv.at/english/administration/organisation/pdf/administration.pdf 

https://www.wienerwohnen.at/ueber-uns.html, http://www.wohnfonds.wien.at/website/article/nav/103   

 

3.5.2 Scurtă prezentare a programelor și instrumentelor în materie de locuire 

Având în vedere vârsta predominantă a fondului de locuințe (descrisă mai detaliat în capitolul 3.1), 

renovarea și reînnoirea sunt provocări semnificative, în special pentru zonele din centrul orașelor. 

Această provocare este și mai complicată în cazul clădirilor rezidențiale cu proprietăți comune care 

necesită consens, acțiuni comune și investiții pentru renovarea și modernizarea unui condominiu. 

Eșecurile acțiunilor colective au contribuit la degradarea clădirilor rezidențiale cu mai multe etaje și 

au stimulat pe cei care doreau să se mute să opteze pentru noi dezvoltări periurbane.    

https://www.wien.gv.at/english/administration/organisation/pdf/administration.pdf
https://www.wienerwohnen.at/ueber-uns.html
http://www.wohnfonds.wien.at/website/article/nav/103
https://www.wien.gv.at/english/administration/organisation/pdf/administration.pdf
https://www.wienerwohnen.at/ueber-uns.html
http://www.wohnfonds.wien.at/website/article/nav/103
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Varietatea programelor guvernului central și a orientărilor politice care catalizează renovarea 

locuințelor este limitată. Cele mai mari alocări bugetare sunt acordate lucrărilor de eficiență 

energetică și izolare  termică a imobilelor colective, cofinanțate de UE. Un program de consolidare a 

clădirilor rezidențiale cu mai multe etaje cu risc seismic a fost stabilit pe baza dispozițiilor OG 20/1994, 

cu toate acestea, rezultatele acestui program au fost modeste, chiar dacă că au avut loc mai multe 

modificări ale programului, în special caracterul anual al alocărilor bugetare care generează întârzieri 

și lipsă de previzibilitate în implementare, condiții neatractive ale programului și dificultăți de a ajunge 

la consensul proprietarilor de locuințe din  condominiile vizate.    

Tabelul 11. Scurtă prezentare a instrumentelor de sprijinire a locuirii la îndemâna autorităților române: 

Nr. Instrument Tipul programului și 
agenția care îl 
implementează 

Comentariu  

1 Construirea de locuințe pentru tineri 
+ subcomponentă: locuință pentru 
medicii rezidenți 

Program 
guvernamental 

derulat de ANL 

Cea mai mare parte a ofertei de 
locuințe publice din ultimele decenii 
a fost construită prin acest program. 

ANL construiește blocuri de locuințe 

pe terenuri deținute și echipate 
edilitar de autoritățile locale. O 
critică obișnuită este că locuința nu 
vizează familiile cele mai nevoiașe. 

2 Construirea de locuințe sociale Program 
guvernamental 

derulat de MLPDA. 

Programul a primit alocări foarte 
limitate în ultimii ani. Program mai 
puțin atractiv pentru primării în 
comparație cu precedentul, 
deoarece finanțarea construcției 
trebuie să fie asigurată și gestionată 
de autoritățile locale, iar bugetele 
alocate sunt rambursate după 
efectuarea lucrărilor. 

3 Renașterea satului românesc - 10 
unități locative pentru specialiști 

Program 
guvernamental bazat 
pe HG nr. 151/2010, 
implementat de 

MLPDA 

Programul trebuia să construiască 
locuințe în zonele rurale pentru 
lucrătorii cheie. Program neaplicat, 
nu a primit niciodată alocații 
bugetare. 

4 Locuințe de necesitate În baza Legii locuinței 
nr. 114/1996, 
autoritățile locale pot 
(și ar trebui) să aloce 
fonduri pentru 
construirea de 
locuințe de 
necesitate. 

Autoritățile locale ar trebui să 
construiască și să dețină un fond de 
de locuințe de necesitate pentru cei 
care sunt relocați din locuințe care 
fac obiectul consolidării seismice sau 
în cazul în care gospodăriile rămân 
fără adăpost în urma dezastrelor 
naturale. Locuințele de necesitate 
poate fi, de asemenea, construite cu 
finanțare din „Programul de 
construcție a locuințelor sociale”, 
deși această facilitate este mai puțin 
cunoscută. 

5 Locuințe pentru chiriașii evacuați Pe baza OUG 
74/2007.  
program 
guvernamental prin 

MLPDA.  

Autoritățile locale ar trebui să 
construiască locuințe pentru chiriașii 
evacuați din proprietăți naționalizate 
restituite sau să le aloce locuințe 
pentru tineri sau din fondul  de 
locuințe sociale existent.   
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6 Program de construcție de locuințe 
sociale pentru comunitatea romă 

HG nr. 1237/2008 
program 
guvernamental 

implementat de ANL 

Un program modest care vizează 
construirea a 300 de unități locative. 
Fără alocații bugetare în ultimii ani. 

7 Programul de închiriere a construcțiilor 
de locuit prin atragerea capitalului 
privat 

program 
guvernamental 

implementat de ANL, 

pe baza HG nr. 
352/2012 

Program neaplicat, nu a primit 
niciodată finanțare 

8 Parcele de teren pentru tineri Legea nr. 15/2003, 
instrument juridic 
care urmează să fie 
implementat de 
autorizațiile locale 
(fără supraveghere 
guvernamentală) 

Instrument juridic care permite 
autorităților locale să aloce parcele 
de teren tinerelor familii. Criteriile de 
alocare care trebuie stabilite de 
autoritățile locale. Exemplele 
documentate au indicat practicile de 
alocare a parcelelor care 
discriminează persoanele cu venituri 
mici. 

9 
 
 

Sprijin pentru tinerii care locuiesc în 
zonele rurale 

Legea 646/2002, 
instrument juridic 
care urmează să fie 
pus în aplicare de 
autorizarea locală 
(fără supraveghere 
guvernamentală) 

Instrument juridic care permite 
autorităților locale să aloce loturi de 
teren familiilor din zonele rurale. 
Criteriile de alocare care trebuie 
stabilite de autoritățile locale. Fără 
mecanism de monitorizare. 

10 
 

Combaterea marginalizării prin sprijin 
în domeniul locuirii 
 

Pe baza Legii 
116/2002, program 
guvernamental 

instituit de MMFPS 
spre a fi implementat 
și cofinanțat de 
autoritățile locale 
(raportare parțială la 

MMFPS) 

Consiliile județene pot acoperi 
avansurile de plată pentru achizițiile 
de locuințe sau construcții, dar și 
costurile de închiriere pentru o 
perioadă de până la 3 ani. 
Consiliile locale pot semna acorduri 
speciale cu furnizorii de servicii 
pentru a acoperi datoriile 
persoanelor și familiilor 
marginalizate. 
Primește alocări bugetare 
consistente anual. 

11 Programul pentru Locuințe prin Credit 
Ipotecar 

Implementat de ANL Datele despre rezultatele 
programului nu sunt disponibile. 
Reputația programului marcată de 
proiectul Henri Coandă, a cărui 
finanțare a fost întreruptă în timpul 
crizei financiare 2008-2009, multe 
unități rămânând nefinalizate. 

12 Programul Prima Casă Înființat pe baza OUG 
60/2009, derulat de 
Fondul Național de 
Garantare a 
Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici și 
Mijlocii, finanțat de 
Ministerul de Finanțe 

Program de succes, primește alocări 
bugetare constante anual (pentru 
2020 a fost stabilit un prag de 
garanție a împrumutului de 2 
miliarde Ron). 

13 Programul național de reabilitare 
termică a blocurilor 

În temeiul OUG 
18/2009, program 
guvernamental 

Putin accesat, deoarece în ultimii ani, 
izolarea termică a fost în general 
făcută cu  finanțarea UE 
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implementat de 

MLPDA 

14 Eficiența energetică a blocurilor Finanțat de UE prin 
Programul Regional 
Operațional 2007-
2013 și 2014-2020 

A fost implementat pe scară largă de 
către autoritățile locale din întreaga 
țară. O critică obișnuită este că 
lucrările sunt de calitate scăzută, 
stabilite numai pe criterii de cost. 

16 Reabilitarea termică a blocurilor 
finanțată prin împrumuturi bancare cu 
garanție guvernamentală 

În temeiul OUG nr. 
69/2010, aprobate 
prin Legea 76/2012. 
Program inițiat de 

MLPDA, 

implementat în 
parteneriat cu Fondul 
Național de 
Garantare a 
Creditelor pentru 
IMM-uri 

Programul își propune să faciliteze 
accesul la împrumuturi bancare 
pentru AP și proprietarii individuali de 
locuințe unifamiliale, acordate de 
instituțiile de credit la o rată a 
dobânzii subvenționată cu garanție 
guvernamentală, pentru lucrări de 
reabilitare termică a structurilor de 
locuințe. Până în oct. 2014, au fost 
acordate doar 16 garanții, finanțarea 
publică consistentă a fost dată în 
paralel în cele 2 programe anterioare. 

17 Programului național de consolidare a 
clădirilor cu risc seismic   

În temeiul OUG 
20/1994, 
implementat de 

MLPDA 

A avut rezultate foarte limitate, 
având în vedere fluxurile de 
proiectare, alocările bugetare 
limitate și lipsa de interes din partea 
beneficiarilor 

18 Reabilitarea blocurilor în localități 
situate în zone defavorizate 

Implementat de 
Compania Națională 
de Investiții, 

subordonată MLPDA 

Aceasta a fost o inițiativă unică, nu un 
program care se desfășoară într-un 
interval de timp previzibil. 

19 Programul Casa Verde Înființată în 2009, 
implementată de 
Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Programul implementat cu 
întreruperi, nu a primit alocații 
bugetare în ultimii ani. Finanțare 
pentru 30.200 de unități de locuit 
oferite în per. 2010-2017.   

20 Reabilitarea fațadelor Instrument juridic, 
Legea 153/2011 

Instrument juridic care permite 
autorităților locale să cofinanțeze 
restaurarea fațadelor pentru 
cartiere/clădiri cu valoare 
arhitecturală ridicată. Unele primării 
oferă exemple bune de utilizare a 
acestui instrument, împreună cu 
stimulente fiscale - a se vedea caseta 
11, cazul Oradea. 

21 Subvenții pentru încălzire Program 
guvernamental, 
MFSPF 

Se primesc anual alocări bugetare 
consistente, inclusiv pentru locuințe 
izolate termic cu cofinanțare publică. 

22 Stimulente fiscale OUG 200/2008 
Legea 227/2015 
(Noul Cod Fiscal) 

Achiziționarea de case private într-un 
anumit interval de prețuri oferă o 
subvenție fiscală sub formă de plată 
de 5% TVA (OUG 200/2008). 
Noul Cod Fiscal permite autorităților 
locale să crească sau să scadă 
impozitul pe proprietate până la un 
anumit prag pentru a stimula 
renovarea și o bună întreținere.   

În ultimul deceniu, tot mai multe autorități urbane au inițiat programe locale pentru a determina și 

a sprijini proprietarii de locuințe pentru a-și întreține mai bine proprietățile. Astfel de inițiative se 
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bazează în principal pe dispozițiile legale care permit autorităților să intervină pe fațadele 

proprietăților private (Legea 153/2011, modificată și îmbunătățită ulterior în ultimii ani), dispozițiile 

privind impozitarea proprietății, cadrul legal în ceea ce privește protecția patrimoniului sau, în termeni 

generali, mandatul legal al unei autorități locale de a se ocupa de întreținerea fondului construit în 

jurisdicția sa. 

3.5.2.1 Impozitul pe proprietate 

Impozitul pe proprietate62 și în special impozitul pe locuințe sunt relativ mici în România. Acest lucru 

se datorează faptului că, în cazul proprietarilor persoane fizice de locuințe, impozitul anual pe 

proprietate nu se calculează pe baza valorii de piață / contabile a proprietății, ci pe baza suprafeței de 

suprafață ajustate de un număr de coeficienți (în funcție de clasamentul orașului, poziția în oraș , 

regimul de înălțime și vechimea construcției etc., astfel cum sunt definite la art. 457 a Codului Fiscal). 

Valorile coeficienților pot fi mărite sau diminuate de către autoritatea locală (care colectează aceste 

taxe), dar într-o măsură minimă, stabilite tot prin  Codul fiscal. Aceasta înseamnă, de exemplu, că o 

persoană care deține un apartament de 90 mp în București, într-o locație excelentă , situat într-o 

clădire rezidențială mică, ar putea plăti cel mult o valoare aproximativă de 468 lei (96 EUR) în impozitul 

pe proprietate anual, chiar dacă o astfel de casă s-ar vinde pentru o valoare de piață de 2.500-3.500 

EUR / mp , adică 225-315.000 EUR. În consecință, ajustările impozitului pe proprietate reprezintă un 

stimulent destul de slab pentru investiții și întreținere a proprietăților. Cu toate acestea, mai multe 

autorități locale au testat diverse stimulente fiscale pentru a încuraja proprietarii să își renoveze 

proprietatea, de obicei la pachet cu alte tipuri de penalități și sprijin (a se vedea caseta de mai jos). 

Acest lucru a fost posibil grației unor prevederi din noul cod fiscal (aprobat în 2015), cu condiția ca 

autoritățile locale să poată crește cu maximum 500% impozitele asupra terenurilor și clădirilor dacă 

aceste proprietăți nu sunt neîntreținute (art. 489).  

Cu toate acestea, lipsesc orientările politice generale și sprijinul guvernului central pentru a face 

astfel de practici comune în toate orașele din România, pentru a elimina barierele legale care 

împiedică punerea lor în aplicare și pentru a extinde impactul pe care l-ar putea avea aceste 

instrumente.  

Caseta 11. Practicile autorităților locale în utilizarea granturilor, sprijinului tehnic și stimulentelor pentru 
impozitul pe proprietate ca să stimuleze reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

                                                           
62 Astfel cum este definit în Codul Fiscal (Legea 227 / 2015). 
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În 2014, Primăria Municipiului Oradea a înființat 
„Programul multianual de realizare a lucrărilor de protecție 
și intervenție asupra clădirilor cu valoare culturală și 
arhitecturală situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric 
Oradea” cu acțiuni clare planificate până în 2020. Acest 
program a vizat centrul orașului arhitectural clădiri 
valoroase (rezidențiale incluse) cu sprijin pentru 
proprietarii de proprietăți constând în: acoperirea costului 
proiectului de proiectare tehnică, acordarea de până la 20% 
din costul lucrărilor de execuție, sprijin în procesul de 
autorizare și sprijin financiar sub formă de dobândă 
împrumut. În cazul clădirilor proprietății comune în care nu 
toți proprietarii sunt de acord cu lucrările, există și 
posibilitatea - aplicată de exemplu în cazul clădirii Apollo, 
ilustrată în fotografia alăturată - ca primăria să efectueze 
lucrările și să recupereze banii de la proprietari. 
De îndată ce Codul fiscal a fost modificat în 2015 pentru a 
permite autorităților locale să suprasolicite anumite 
proprietăți, Primăria Oradea a introdus în 2016 o decizie a 

consiliului local prin care toți proprietarii de proprietăți din perimetrul desemnat ar fi impozitați 500% din 
valoarea anuală a impozitului pe proprietatea lor, dacă aceasta este degradată și neîntreținută. În schimb, cei 
care efectuează lucrări de renovare sunt scutiți de impozitele pe proprietate pe o perioadă de 5 ani 

 
Sursă: Site-ul oficial al Primăriei Oradea. Documente din program: http://arhitectsef.oradea.ro/reabfat.php 
Detalii privind utilizarea stimulentelor pentru impozite: http://www.oradea.ro/stiri-oradea/impozite-majorate-pe-
cladirile-neintretinute 

Fotografie: www.oradeaheritage.ro  

 

4. PRINCIPALELE CONCLUZII     

 România are un fond de locuințe învechit, aflat în pericol din cauza întreținerii precare, a 

structurii funcționale învechite și a riscurilor naturale 

România este o țară expusă riscurilor multiple, care se confruntă cu presiuni crescânde determinate 

de schimbările climatice. Înregistrează un declin demografic pronunțat, afectând dinamica piețelor 

imobiliare din zonele sale urbane și rurale. Fondul său de locuințe se învechește, generând mai multe 

provocări proprietarilor și autorităților sale. Astfel, cea mai mare parte a fondului de locuințe din 

România provine dintr-o epocă în care principiile de proiectare nu prea aveau în vedere standardele 

de eficiență energetică și nici coduri solide de proiectare seismică. 

Cartierele istorice vechi au pierdut rezidenți, au proprietăți prinse în litigii privind restituirea, 

neglijența proprietarului sau lipsa resurselor pentru renovare. Într-adevăr, a interveni asupra unor 

clădiri istorice vechi, multe dintre ele cu statut de monument istoric sau amplasate în zone construite 

protejate, implică un proces de autorizare lung și  dificil, pe lângă costuri mai mari, în comparație cu 

intervenția asupra unei clădiri obișnuite. Status quo-ul – care permite lăsarea clădirilor în degradare, 

abandonate – este posibil datorită impozitelor imobiliare scăzute. 

Cartierele de blocuri socialiste, construite pe tot parcursul procesului de urbanizare cu ritm rapid al 

României se confruntă cu degradarea, pe măsură ce depășesc durata de viață normată. Numeroasele 

locuințe neocupate, în special în orașele cele mai afectate de migrație și declin demografic, asociate 

cu problema asociațiilor de proprietari de locuințe cu capacitate redusă fac ca gestiunea acestui fond 

să fie dificilă. Stimulate de politicile UE și alimentate de finanțare guvernamentală și UE, măsurile 

http://arhitectsef.oradea.ro/reabfat.php
http://www.oradea.ro/stiri-oradea/impozite-majorate-pe-cladirile-neintretinute
http://www.oradea.ro/stiri-oradea/impozite-majorate-pe-cladirile-neintretinute
http://www.oradeaheritage.ro/
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privind eficiența energetică au vizat multe astfel de blocuri. O critică obișnuită a unor astfel de 

intervenții este calitatea scăzută a lucrărilor, favorizată de licitații publice realizate exclusiv pe criterii 

bazate pe costuri, subvenții inegale în diferite locații și lipsa de „proprietate” a acestor îmbunătățiri 

de către beneficiari.  

 Calitatea vieții în cartierele istorice sau socialiste a fost influențată de planificarea urbană 

defectuoasă, de reducerea spațiului public, de schimbarea modelelor privind stilul de viață 

și mobilitatea  

Modelele de mobilitate s-au schimbat semnificativ în ultimele decenii, mașinile fiind considerabil mai 

mult utilizate. În acest sens, în multe dintre cartierele din zilele noastre și, în special, în blocurile 

socialiste mai dense și înalte, terenurile libere, trotuarele și spațiile verzi sunt deseori ocupate de 

mașini. 

Adăugând la această  intensă utilizare a mașinilor, schimbarea regimului de  proprietate, cu 

confiscarea în masă și naționalizarea proprietăților private în anii 50, urmate de un proces de restituire 

îndelungat, prost organizat și nefinalizat încă, a făcut ca unele terenurile care au fost inițial zonate ca 

spațiu verde public au fost restituite proprietarilor privați și unde li s-a permis construirea. Acest lucru 

a agravat și mai mult criza spațiului public din cartierele dense.  

 Extinderea de la periferia marilor orașe 

Încurajate de degradarea cartierelor din interiorul orașului, dezvoltările mai noi s-au întins la marginea 

orașului. Acestea nu sunt lipsite de propriile lor provocări. România are încă un sistem de planificare 

slab, care a permis extinderea zonelor rezidențiale pe fostele terenuri agricole ieftine, prin proceduri 

facile . Totuși, acestea nu au fost însoțite de planificarea și realizarea corespunzătoare de utilități, 

infrastructură, de conectivitate sau facilități. Multe astfel de caracteristici publice nu sunt nici măcar 

viabile, având în vedere densitatea redusă a acestor noi cartiere, neînsoțite de tendințele demografice 

în creștere pentru a demonstra cererea de densificare suplimentară.    

 Piața locuințelor din România prezintă dinamici foarte variate la nivel național  

Proiectele de finalizare a locuințelor noi din ultimul deceniu s-au concentrat în zone urbane mai mari, 

în special în noile dezvoltări rezidențiale la marginea orașului. În toată România, cele mai dinamice 

piețe de locuințe sunt situate în regiunile de vest și centru, în jurul Capitalei. 

Piața secundară, constând în fonduri vechi existente, este mai puțin atractivă, având în vedere 

degradarea sa. Fondul de locuințe mai vechi de 1978 (anul aplicării codurilor de proiectare seismică 

mai puternice) sunt mai puțin favorizate, având în vedere scepticismul în ceea ce privește siguranța 

structurală a acestora. 

Orașele mai mari din România se confruntă cu lipsuri semnificative de locuințe și prețuri în creștere, 

având mari provocări cu privire la accesibilitate pentru anumite grupuri sociale. Există puțină 

experiență și o redusă varietate de mecanisme de oferte de locuințe la prețuri accesibile, cum ar fi 

schemele de publică-privată cu profit limitat, cooperativele etc. În schimb, orașele mijlocii și mai mici 

înregistrează condiții de piață precare și locuințe neocupate tot mai numeroase din cauza migrației 

pronunțate și declinului demografic.  

 O puternică tradiție de proprietate asupra locuințelor și redusă în materie de închiriere, cu 

consecințe asupra mobilității forței de lucru  
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În ansamblu, românii au o puternică preferință culturală pentru proprietate, statut favorizat de o 

succesiune de politici și programe desfășurate în ultimele decenii: privatizarea în masă a fondului 

locativ de stat, dreptul chiriașilor de a cumpăra locuințele construite de ANL, programul Prima Casă 

de susținere a cumpărării de locuințe, oferind garanții de împrumut și dobânzi subvenționate 

cumpărătorilor de primă casă.  Piața de închiriere este considerabil mai puțin dezvoltată și o mare 

parte din aceasta funcționează fără contracte formale. 

Una dintre implicațiile acestei proprietăți ridicate, în paralel cu oferta limitată de locuințe la prețuri 

scăzute, este că mobilitatea forței de muncă în România este restricționată. În esență, oamenii tind să 

fie captivi acolo unde se află casa lor.   

 Intervenții proactive reduse ale autorităților pe piața locuințelor 

Piețele imobiliare primare sunt legate intrinsec de piețele funciare. Noua dinamică a ofertei de 

locuințe depinde dacă există și unde este situat terenul disponibil, în ce măsură terenul disponibil este 

pe piață, dacă poate fi ușor dezvoltat și este echipat cu infrastructura de accesibilitate și utilități 

edilitare. Piața locuințelor secundare depinde de practicile de întreținere și renovare, precum și de 

dinamica cartierelor din interiorul orașului: densitatea și provocările lor, transformările lor sociale, 

calitatea infrastructurii și facilităților lor publice. Toate acestea ar sugera potențiale mijloace de 

intervenție a sectorului public pentru a influența oferta de locuințe și întreținerea generală. 

Politicile de administrare a terenurilor aproape inexistente la nivel local, acoperirea slabă a cadastrului 

digital, litigiile și proprietatea incertă în urma unui proces lent de restituire, toate contribuie la faptul 

că terenul în afara granițelor orașului este mai ușor de obținut, pe lângă faptul că este mai ieftin. 

Impozitele pe proprietate în România sunt foarte mici, astfel posibilitatea de a utiliza acest lucru ca 

impozit convingător pentru a stimula dezvoltarea terenurilor neutilizate din interiorul orașelor este 

limitată. Drept urmare, autoritățile sunt acum împovărate de costurile și așteptările de a furniza 

utilități și facilități locuitorilor periurbani în creștere. 

În plus, autoritățile din România au avut, în ultimele decenii, un rol mai puțin activ ca furnizor de 

locuințe, locuințele cu finanțare publică înregistrând un declin brusc în ultimele decenii, ajungând la o 

pondere nesemnificativă din producția totală în prezent. 

 Lipsa politicilor și investițiilor publice care să promoveze bunele practici în materie de 

întreținere a locuințelor și de inovație în construcții  

În general, statul pare să fi lucrat cel mai puțin ca educator și formator de tendințe în aspectele legate 

de locuire. Potrivit unei analize recente, mai aprofundate, există o sensibilizare insuficientă din partea 

autorităților cu privire la riscul pe care îl prezintă diferitele hazarde, astfel încât să îi mobilizeze pe 

proprietari să ia măsuri. În cazul oricărei acțiuni, acestea au fost mai degrabă de sus în jos, impunând 

lucrări executate de autoritățile înseși, mai degrabă decât consolidând capacitatea proprietarilor de 

locuințe și a asociației de proprietari de a acționa în beneficiul lor. 

În ceea ce privește exploatarea noilor tehnici și promovarea noilor standarde și principii în domeniul 

locuiri, autoritățile sunt departe de a fi un promotor. În schimb, aceștia acționează în principal ca un 

dezvoltator de calitate scăzută, având doar criterii bazate pe plăți reduse către contractori. 

 Multe orașe din România se confruntă cu o creștere a sărăciei urbane  

Degradarea locuințelor, combinată cu capitalul uman scăzut, criminalitatea și marginalizarea, au făcut 

ca unele cartiere să se transforme treptat în buzunare de sărăcie urbană. Problemele s-au agravat de-

a lungul timpului, astfel de zone fiind de obicei lăsate în afara atenției publice, deoarece soluționarea 
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lor nu este o sarcină atât de ușoară, simplă, care se potrivește pe o perioadă de mandat politic. Așa 

cum este ilustrat de Atlasul ZUM realizat de BM, toate orașele din România se confruntă cu o sărăcie 

urbană severă, dintre care privarea de locuințe este un element cheie. 

În același context al unei planificări deficitare, informalitatea a proliferat, implicând comunități mai 

sărace situate în  marginea orașelor sau în zone mai greu accesibile. Locuințele aici sunt mai expuse la 

pericole, dat fiind că acestea nu au trecut printr-un proces convențional de planificare și autorizare 

pentru a atenua acest risc. Locuitorii se confruntă cu nesiguranța deținerii, ceea ce le limitează accesul 

la servicii și investiții publice. Practic, astfel de așezări nu apar în hărțile oficiale, ceea ce le face în mare 

parte neeligibile pentru majoritatea programelor de finanțare a investițiilor. Programele publice din 

România sunt slab orientate să funcționeze într-o logică a informalității - de exemplu, nu se pot accesa 

fonduri UE pentru a construi un drum într-o zonă în care nu puteți arăta, cu documente oficiale, că 

locuiesc rezidenți. 

Fostele cămine de muncitori sau cartierele cu locuințe sociale s-au transformat treptat în ghetouri. 

Aceasta este o realitate din care trebuie învățat. Autoritățile au avut tendința de a îndepărta grupurile 

cu venituri mai mici în afară de restul comunității, deoarece sărăcia este adesea asociată cu lipsa de 

educație, comportamentul deviant și infracționalitatea. O astfel de acțiune limitată a făcut ca 

provocările grupurilor marginalizate să se exacerbeze, întrucât segregarea spațială a grupurilor cu 

venituri mai mici le împiedică în continuare să acceseze educația și locurile de muncă și aprofundează 

cercul sărăciei. 

 În România se înregistrează una dintre cele mai acute lipse de locuințe din Europa, mai 

accentuat în zonele urbane.  

Lipsa locuințelor variază adesea din punct de vedere teritorial. Insulele de sărăcie sunt, totuși, ascunse 

în statisticile oficiale care nu au o granularitate teritorială suficientă pentru a reflecta disparitățile în 

ceea ce privește calitatea vieții, veniturile și dezvoltarea într-o unitate statistică. Acest lucru contribuie 

la faptul că amplitudinea și frecvența sărăciei sunt necunoscute pentru mulți și nu se poate pleda mult 

împotriva autorităților pentru că nu au luat măsuri pentru combaterea acesteia. 

Persoanele de etnie romă tind să fie cele mai afectate de lipsa de locuințe, ca urmare a secolelor de 

excluziune socială, implicarea mai scăzută în educație, discriminarea și ocuparea redusă. Factorii 

istorici (adică sedentarizarea forțată începând cu anii 50) au generat nucleele așezărilor informale în 

expansiune. Locuitorii acestor așezări sunt afectați de nesiguranța locuirii, în absența titlurilor de 

proprietate, a accesului scăzut la serviciile și utilitățile publice, iar sănătatea și siguranța acestora sunt 

adesea expuse riscului, având în vedere situarea locuințelor lor. 

Persoanele cu dizabilități, tinerii care provin din îngrijirea instituțională și vârstnicii sunt alte grupuri 

vulnerabile care suferă de lipsă de locuințe. Nevoile lor reflectă faptul că primirea unei case nu este 

suficientă. Sprijinul pentru locuință este insuficient completat de asistență suplimentară - mult 

necesară pentru ca astfel de grupuri să ajungă la o viață independentă. Locuințele pentru grupurile 

vulnerabile trebuie, de asemenea, să respecte anumite elemente de accesibilitate: rampe, uși, nevoia 

unui anumit spațiu pentru băi etc. Strategia națională pentru includerea persoanelor cu dizabilități63 

consideră că în mare parte fondul de locuințe existent nu este accesibil celor care sunt afectați de 

mobilitate sau care suferă de alte dizabilități.   

                                                           
63 Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016 – 2020, disponibilă la adresa: 

http://anpd.gov.ro/web/strategia-nationala-o-societate-fara-bariere-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-2016-2020-si-

planul-operational-privind-implementarea-strategiei-nationale/  

http://anpd.gov.ro/web/strategia-nationala-o-societate-fara-bariere-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-2016-2020-si-planul-operational-privind-implementarea-strategiei-nationale/
http://anpd.gov.ro/web/strategia-nationala-o-societate-fara-bariere-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-2016-2020-si-planul-operational-privind-implementarea-strategiei-nationale/
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 Domeniul locuirii este o zonă de politici ignorată în politicile naționale și locale 

Deși domeniul locuirii este esențial în orașele de succes și un domeniu de politici fundamental pentru 

alte guverne din străinătate, această problemă nu face parte în prezent din politicile naționale și locale 

din România. Procesul de elaborare a unei strategii naționale privind locuințele a fost inițiat în 2014, 

însă strategia nu a fost încă aprobată. La nivel local, autoritățile urbane au o abordare a locuințelor 

oportunistă mai degrabă decât strategică, bazată pe nevoi. În acest sens, proiectele  predominante în 

domeniul locuirii, înscrise  cu prioritate în strategiile de dezvoltare locală, au în general legătură cu 

izolarea termică a condominiilor, având în vedere disponibilitatea finanțării UE pentru acest aspect. 

Locuințele, ca domeniu politic, sunt legate intrinsec de politicile de planificare urbană și de gestionare 

a terenurilor. Deficiențele acestora din urmă afectează rezultatele în domeniul locuințelor. Sistemul 

de planificare urbană a fost lent pentru a anticipa și aborda nevoile de locuințe și extinderea urbană 

la periferia orașului. De multe ori, deoarece extinderea s-a făcut dincolo de granițele administrative 

ale orașului, o planificare urbană coerentă a acestor zone rezidențiale în expansiune ar necesita 

cooperarea între primăriile învecinate la nivel metropolitan. Există puțină experiență și practică a 

acestor colaborări, chiar dacă nevoia de planificare la nivel metropolitan a fost semnalată de mult timp 

ca un domeniu important de îmbunătățire64.  

Multe orașe din România nu au un plan urbanistic general actualizat. Cadastrul digital nu este 

actualizat. Practica administrării activelor municipale - inclusiv fondul său de locuințe - este deficitară. 

În plus, sistemele oficiale de colectare a datelor oferă date cu o granularitate teritorială care ascunde 

fenomenele sărăciei concentrate spațial și privarea de locuințe. Toate acestea reprezintă bariere în 

calea progresului în ceea ce privește o mai bună recunoaștere a provocărilor legate de locuințe și o 

mai bună concepere și direcționare a acțiunilor.   

 Cadrul juridic și instituțional cu privire la locuire este ineficace în gestionarea celor mai 

acute dificultăți din domeniu   

Cadrul juridic esențial cu privire la locuințe este depășit. În special, diferitele denumiri juridice ale 

unităților locative deținute de autoritățile locale, unele interschimbabile și cu grupuri țintă suprapuse 

(adică „locuințe sociale”, „locuințe de necesitate”, „locuințe pentru tineri”, „locuințe de serviciu”, 

„locuințe protejate”), îngreunează transparența, raportarea și alocarea. 

Cadrul instituțional nu sunt conceput astfel încât să răspundă nevoilor de locuințe. La nivel central, 

problema locuințelor se încadrează între responsabilitățile a două ministere. MLPDA, pe de o parte, 

supraveghează problema renovării fondurilor de locuințe, guvernează un program de investiții în 

locuințe sociale și coordonează activitatea ANL. Pe de altă parte, MMFPS este totuși entitatea 

însărcinată cu combaterea sărăciei și are propriile sale instrumente distincte de sprijinire a locuințelor 

pentru săraci, în principal sub formă de beneficii în numerar. În plus, MM promovează programe 

pentru a sprijini îmbunătățirea ecologică a locuințelor, în timp ce MF sprijină programul Prima Casă. 

Aceste linii de acțiune nu sunt corelate și nici nu se alimentează în obiective strategice pentru a 

satisface nevoile documentate din întreaga țară. 

Deconectarea instituțională la nivel central se reflectă în continuare și la nivelul local. Organigramele 

primăriei nu sunt structurate astfel încât să acopere problemele urbane / domeniile de politică, ci 

etapele procesului de birocrație (bugetare, investiții, legal / contractare etc.). Locuințele, cum ar fi alte 

                                                           
64 “Orașe Magnet: Migrația și naveta în România”, Banca Mondială, 2018.  
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zone locale, nu sunt abordate, deoarece nu există o echipă / departament / entitate responsabilă de 

supravegherea acestei direcții de acțiune.      

 Programele și instrumentele existente nu sunt eficiente și suficient de bine monitorizate  

Există o varietate de programe și instrumente juridice care permit acțiuni privind diferite aspecte 

legate de locuințe. Cu toate acestea, mulți au fluxuri de proiectare și alocații bugetare limitate. De 

asemenea, nu există un mecanism de raportare sau procedură instituită care să ajute la colectarea 

datelor privind nevoile de locuințe sau să monitorizeze rezultatele și eficacitatea acestor instrumente.  

5. RECOMANDĂRI  

Proiectul de Politică în materie de urbanism are rol de informare și de orientare pentru dezvoltarea 

urbană a României pentru a atinge patru obiective: (i) Orașe ecologice și reziliente; (ii) orașe incluzive 

și echitabile; (iii) orașe competitive și productive și (iv) orașe bine administrate. Recomandările de mai 

jos sunt structurate din perspectiva acestor obiective. 

 

5.1 Orașe ecologice și reziliente 

5.1.1 Reabilitarea locuințelor, o componentă esențială a politicilor urbane  

Calitatea vieții în toate orașele din România se bazează pe un fond adecvat și bine întreținut de 

locuințe. Renovarea fondului locativ trebuie să facă parte din politica locativă, precum și parte a 

politicilor urbane generale și ar trebui să conțină două elemente cheie: 

1. Sprijin pentru o mai bună funcționalitate a clădirilor și rezistență la pericole. Acest lucru ar 

necesita o abordare integrată a modernizării clădirilor, care să includă eficiența energetică și 

îmbunătățirile structurale (siguranță seismică și la incendiu), precum și alte îmbunătățiri 

funcționale, cum ar fi accesibilitatea la mobilitate afectată etc. Sunt necesare programe 
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guvernamentale dedicate pentru a sprijini astfel de investiții în renovarea locuințelor, 

combinat cu acțiuni de creștere a gradului de conștientizare a proprietarilor de proprietăți 

asupra beneficiilor asociate, precum și asupra riscurilor de inacțiune. 

2. Promovarea unor practici mai bune de întreținere. Sprijinul pentru capacitatea tehnică și 

financiară pentru AP este necesar pentru asociații de proprietari, care sunt principalele părți 

interesate responsabile de întreținerea condominiului, precum și pentru aplicarea 

responsabilitpăților de întreținere prevăzute de legea condominiului. Proprietarii de imobile 

ale clădirilor listate ca monumente de patrimoniu sau situate în zone protejate necesită, de 

asemenea, sprijin pentru o mai bună întreținere, posibil sub formă de asistență tehnică, 

sprijin financiar și alte stimulente.   

 

Caseta 12. Sprijin pentru consolidarea seismică a locuințelor din California 

California este cel mai expus stat la cutremur din SUA. Reziliența seismică a fost și este în continuare 
o prioritate principală a autorităților de stat și federale, iar proprietarii de case private beneficiază 
de o mare varietate de instrumente financiare pentru a susține costul modernizării seismice. 
Printre acestea, obiectivul programului de finanțare a siguranței seismice CalCAP este de a stimula 
finanțarea privată pentru întreprinderile mici din California și proprietarii de proprietăți rezidențiale 
(inclusiv locuințe cu mai multe unități și case mobile înregistrate) pentru a finanța costurile de 
modernizare seismică a clădirilor și caselor existente. Acest program oferă o acoperire a rezervelor 
pentru pierderi de împrumut, care poate oferi o acoperire de până la 100% pentru anumite cazuri 
de neplată ale împrumutului. Suma maximă a împrumutului înscris este de 250.000 USD și poate fi 
înscrisă până la zece ani, cu rate fixe sau variabile. 
Informații suplimentare pot fi consultate la adresa: 
https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/seismic/summary.asp  
 
Autoritatea municipală din San Francisco oferă o opțiune de finanțare publică pentru proprietarii 
de imobile ale clădirilor cu etaj (a căror consolidare a fost considerată obligatorie) printr-un 
instrument care funcționează ca o evaluare non-ad valorem adăugată la impozitele pe proprietate 
și susținută de o emisiune de obligațiuni municipale. Evaluarea este colectată ca un element 
suplimentar pe factura obișnuită de impozit pe proprietate emisă proprietarului proprietății. 
Finanțarea dacă este oferită pentru 100% din costurile intervențiilor, care ar putea acoperi și 
îmbunătățirea eficienței energetice și a conservării apei, pe lângă reducerea riscului seismic.  
Informații suplimentare pot fi consultate la adresa: https://sfgov.org/esip/seismic-retrofit-
financing  

 

5.1.2 O mai bună planificare pentru condiții de locuit mai bune 

Condițiile de locuit nu privesc exclusiv locuința, ci și facilitățile și serviciile publice la care locuitorii au 

acces, adică la nivelul cartierului. În acest sens, o bună planificare urbană este esențială pentru 

locuințe de calitate și trebuie să acopere mai multe elemente cheie: 

1. Asigurarea spațiului public de calitate și facilităților adecvate pe baza unei politici proactive 

privind rezervele funciare. Îmbunătățirile locuințelor trebuie să fie văzute în cadrul general al 

modernizărilor de cartier și al investițiilor de regenerare. Furnizarea de spații publice, străzi 

circulabile, parcare și facilități pentru cartiere necesită, de asemenea, o politică proactivă 

privind rezervele funciare. În cartierele existente, deja dense, autoritățile trebuie să identifice 

rezervele de terenuri din terenurile neutilizate / subutilizate sau din alte active pentru a asigura 

facilitățile. 

https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/seismic/summary.asp
https://sfgov.org/esip/seismic-retrofit-financing
https://sfgov.org/esip/seismic-retrofit-financing
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2. Combaterea extinderii și creșterea condițiilor de viață în noile cartiere rezidențiale de la 

periferia orașului. Dezvoltările rezidențiale periurbane mai noi necesită, de asemenea, 

îmbunătățiri ale cartierului. În multe astfel de zone, locuințele noi au fost construite pe baza 

planificării pe parcele, fără ca întreaga zonă să fie precedată de un exercițiu de planificare 

coerent. Intervențiile de regenerare ar putea include: conversia terenurilor disponibile pentru 

uz public și amenajări și reproiectarea sistemului de străzi și delimitări ale loturilor (în special 

pentru fostele zone agricole cu prevalență de loturi înguste și lungi). O planificare urbană 

sănătoasă necesită asigurarea rezervelor de terenuri pentru infrastructura de tranzit, spațiul 

public ecologic și facilitățile, înainte de eliberarea autorizațiilor de construcție suplimentare. 

3. Adaptarea practicilor de planificare în orașele care se restrâng, pentru a aborda provocările 

specifice ale declinului urban. Planificarea urbană este în mod convențional înrădăcinată într-

o mentalitate de creștere. Cu toate acestea, realitatea în cea mai mare pondere a așezărilor 

urbane din România este o tendință de declin demografic și economic. Din acest motiv, 

planificarea urbană trebuie să răspundă acestor tendințe și să adopte raționalități și principii 

adecvate care pot ajuta la stoparea acestui declin. Aceasta înseamnă, de asemenea, dezvoltarea 

unei înțelegeri a implicațiilor declinului asupra fondului de locuințe și conceperea unei căi de 

urmat pentru a aborda aceste provocări. Mai mult, extinderea zonelor construibile și a clădirilor 

noi în periferia orașului este și mai puțin durabilă în orașele care nu se așteaptă la o creștere a 

populației. Este, de asemenea, necesar un accent pe reconversia funcțională și identificarea 

loturilor disponibile în interiorul orașului.  

 

5.1.3 Stimulente pentru furnizarea de locuințe noi ecologice și reziliente  

1. Stimularea unei piețe care să recompenseze clădirile rezistente. Investițiile publice nu pot 

rezolva toate problemele fondului de locuințe, în special atunci când cea mai mare parte a 

acestuia este proprietate privată. Cu toate acestea, stimulentele publice inteligente pot 

influența utilizatorii privați către locuințe eficiente din punct de vedere energetic și 

rezistente la seismic. Pe baza experienței altor țări, acestea ar putea include promovarea 

certificatelor de siguranță, notificări vizuale de vulnerabilitate, informații îmbunătățite 

disponibile pentru proprietarii / chiriașii (prin intrări de cadastru sau platforme de informații 

publice etc.) sau stimulente fiscale. 

2. Furnizarea unor îndrumări tehnice, informații și sensibilizare. Sensibilizarea populației este 

esențială pentru a asigura întreținerea clădirilor. Acest lucru trebuie să fie însoțit de 

îndrumări tehnice clare, ușor de înțeles, și informații fiabile cu privire la metodele și pașii 

pentru modernizarea locuinței. Până în prezent, investițiile publice pentru reducerea 

riscurilor și intervențiile de adaptare la schimbările climatice asupra clădirilor private nu 

numai că au fost limitate, ci au fost, de asemenea, foarte puțin utilizate – și în mare măsură 

o oportunitate pierdută – pentru sensibilizare. 

3. Investiții în stabilirea tendințelor, proiecte demonstrative. Autoritățile publice pot juca un 

rol important în inovare și promovarea unor practici mai durabile. După cum demonstrează 

exemplele internaționale, autoritățile își pot folosi finanțarea pentru a testa și demonstra noi 

abordări ale dezvoltării locuințelor, tehnici de construcție ecologice, rezistente la seismic și 

proiectare incluzivă, centrată pe comunitate.  
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5.2 Orașe competitive și productive 

5.2.1 Ofertă corespunzătoare de locuințe în funcție de planificările și de politicile 
prospective  

Planificarea urbană prospectivă este de cea mai mare nevoie pentru a ajuta orașele cu potențial de 

creștere să profite de avantajele atractivității lor în creștere. Acest lucru ar necesita ca planificatorii să 

nu fundamenteze exclusiv lucrările privind datele anterioare, ci să folosească și proiecțiile demografice 

și ale pieței locuințelor pentru a dezvolta scenarii, pentru a anticipa nevoile viitoare și pentru a 

planifica în consecință. Planificarea nevoilor de locuințe ar trebui să cuprindă: 

1. Deblocarea și pregătirea terenurilor disponibile pentru construcția de locuințe. 

Deblocarea terenurilor existente neutilizate în zonele din interiorul orașului poate contribui la 

promovarea creșterii compacte și la creșterea eficienței costurilor pentru furnizarea de servicii 

și transport. Pentru aceasta, autoritățile trebuie să dezvolte politici de gestionare a terenurilor 

care să stimuleze utilizarea activelor subutilizate (terenuri sau clădiri abandonate etc.) și să 

sporească transparența și claritatea proprietății, deși un cadastru digital. Stimularea 

densificării prin investiții în infrastructura publică poate crește atractivitatea zonelor din 

interiorul orașului, stabilind și aplicând reglementări de planificare pentru a asigura densități 

optime. Terenurile de la periferia orașului trebuie să fie atent planificate pentru reconversia 

rezidențială, cu condiția ca perspectivele demografice să o solicite. Aceasta trebuie să ia în 

considerare redesenarea delimitării loturilor de terenuri pentru o conversie agricolă-

rezidențială optimă, asigurarea rezervelor de terenuri pentru facilități și prioritizarea zonelor 

care ar putea fi deservite cel mai bine de utilități și transportul public. 

2. Sprijinirea îmbunătățirii fondului de locuințe existent. Promovarea întreținerii și renovării 

fondului de locuințe existent - în special a celor mai vechi -, însoțită de modernizări de cartier, 

va contribui la creșterea atractivității și dinamicii pieței locuințelor. Autoritățile ar putea 

promova gestionarea celor mai bune practici a condominiului și să sprijine consolidarea 

capacității asociațiilor de proprietari, intervenind în același timp cu cofinanțare în elemente 

cheie de renovare de interes public: siguranța fondului construit (prin consolidare seismică și 

îmbunătățiri ale siguranței la incendiu) și eficiență energetică sporită, pentru reducerea 

amprenta de carbon a consumului de energie casnică. Acest lucru ajută fondul de locuințe din 

orașele din interior să fie utilizat la potențial maxim, în loc să sprijine extinderea. 

3. Sprijinirea incluziunii ofertei de locuințe, pe baza accesibilității și a mixității sociale. 

Politica de locuire trebuie să asigure că oferta de locuințe acoperă întregul spectru de 

accesibilitate. Acest lucru nu trebuie făcut exclusiv de către autoritățile care plătesc factura 

integrală a construcției de locuințe (cum ar fi proiectarea actuală a programelor de investiții 

în locuințe publice). Ar putea fi explorate, de asemenea, mecanisme alternative de 

aprovizionare cu locuințe la prețuri accesibile, cum ar fi acordurile dezvoltatorilor de 

tranzacționare a site-urilor de comercializare a actualizărilor publice la cotele de locuințe 

sociale, furnizarea de terenuri echipate edilitar sau cofinanțarea cooperativelor sau entităților 

non-profit, stabilind în același timp praguri ale prețurilor locuințelor și criterii de alocare etc. 

De asemenea, autoritățile ar putea negocia faptul că noile dezvoltări includ apartamente cu o 

gamă mai largă de prețuri pentru a permite un mix social mai bun. 

5.2.2 Abordarea provocărilor în materie de locuințe pentru închiriat  

Se știe că modelele de proprietate locativă influențează migrația forței de muncă. O parte 

disproporționată a proprietății de locuințe și o piață de închiriere subdezvoltată are un impact negativ 
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asupra mobilității forței de muncă, adică oamenii tind să rămână în locurile în care sunt situate casele, 

mai degrabă decât în cazul în care ar putea găsi oportunități mai bune de angajare. O piață robustă de 

închiriere susține competitivitatea urbană și ar putea fi susținută prin următoarele: 

1. Recunoașterea importanței locuințelor de închiriat. Politicile urbane, atât centrale, cât și 

locale, trebuie să recunoască rolul locuințelor de închiriat, în special pentru unele grupuri de 

oameni, inclusiv tineri profesioniști, tinere familii, absolvenți de facultate, lucrători temporari, 

grupuri care nu își permit să cumpere o casă etc. 

2. Sprijinirea formalizării contractelor de închiriere. Formalizarea pieței de închiriere trebuie 

stimulată; acest lucru va îmbunătăți nu numai transparența pe piață, ci și îmbunătățirea 

protecției chiriașilor și a proprietarilor. În acest sens, alte țări au investit în servicii de 

consiliere, instruire și soluționare a litigiilor pentru a contribui la îmbunătățirea experienței de 

închiriere, atât din perspectiva chiriașului, cât și a proprietarului (a se vedea caseta de mai jos). 

3. Accelerarea intrării pe piață a locuințelor neocupate. Trebuie prospectate stimulente, în 

special la nivel local, pentru a stimula închirierea pe piață a locuințelor utilizate sub potențial. 

Caseta 13. Servicii de mediere între proprietari și chiriași. Cazul Serviciului Avocatului Poporului 
pentru Locuințe din Regatul Unit 

Serviciul Avocatului Poporului pentru Locuințe (HOS) oferă mediere, instruire și consiliere chiriașilor 
și proprietarilor din Marea Britanie. Acesta este un serviciu obligatoriu pentru toate locuințele 
sociale (fie că este în proprietatea consiliului local sau este deținut / administrat de cooperative 
private de locuințe), precum și un serviciu care poate fi accesat, în funcție de calitatea de membru, 
pentru orice alt proprietar privat. Până în prezent, HOS cuprinde 2.500 de membri reprezentând 
peste 5 milioane de unități locative. Acesta este un serviciu gratuit, independent și imparțial, care 
acționează pentru soluționarea litigiilor dintre proprietari și chiriași.  
 

Sursă de informare: Site-ul HOS https://www.housing-ombudsman.org.uk/ și Planul corporativ HOS 2019 – 2022, ce 

poate fi consultat la: https://www.housing-ombudsman.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/Housing-Ombudsman-
Corporate-plan-2019-22.pdf 

 

5.2.3 Adaptarea abordării politicilor de locuire la orașele în declin demografic.  

Politicile privind locuințele trebuie să recunoască diferitele nevoi și dinamica pieței orașelor din 

România. O politică unică nu ar funcționa într-o țară în care o mare parte a orașelor se confruntă cu 

piețe imobiliare slabe și cu scăderi demografice severe, în timp ce câteva zone urbane se luptă cu 

creșterea prețurilor și cu expansiunea urbană agresivă. Primii au nevoie să reformuleze planificarea 

urbană, înrădăcinată în mod convențional într-o mentalitate de creștere, să se concentreze pe 

principiile compacte, în scădere a zonelor construibile, să acorde prioritate conversiei structurilor 

existente, mai degrabă decât să le construiască din nou, să exploreze demolarea condominiilor cu 

multe locuințe neocupate și să faciliteze relocarea către o calitate mai bună, fond disponibil etc. 

Adaptarea politicilor de locuință la contextele de reducere a orașelor ar implica: 

1. Un accent pe reconversie / renovare, mai degrabă decât extinderea în continuare la limitele 

orașului. Orașele în scădere se luptă să mențină și să deservească un mediu construit 

supradimensionat din punct de vedere demografic, astfel conținând expansiunea este mai 

importantă. 

2. Abordarea provocării numărului tot mai crescut de locuințe neocupate în condominiu într-un 

mod în care rezidenții sunt încurajați și sprijiniți treptat să se mute în condominii viabile (din 

perspectiva siguranței și funcționalității). 

https://www.housing-ombudsman.org.uk/
https://www.housing-ombudsman.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/Housing-Ombudsman-Corporate-plan-2019-22.pdf
https://www.housing-ombudsman.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/Housing-Ombudsman-Corporate-plan-2019-22.pdf
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3. Este necesară o schimbare de mentalitate pentru a permite sprijinirea accesului la locuințe 

pentru rezidenții din afară, cum ar fi persoanele care doresc să se mute din zonele rurale 

învecinate sau imigranți. Promovarea mobilității forței de muncă în zonele urbane poate 

contribui la menținerea forței de muncă în România și la facilitarea ocupării forței de muncă în 

orașele în care sectorul de afaceri suferă de lipsă de forță de muncă. Acest lucru este în prezent 

deosebit de dificil, deoarece sprijinul pentru locuințe este în general destinat exclusiv 

rezidenților actuali din circumscripția respectivă. Trebuie să se facă o schimbare a mentalității 

în alocarea și direcționarea politicilor locale de locuințe pentru a sprijini, de asemenea, venirea 

migranților.        

5.3 Orașe incluzive 

Pentru ca un oraș să fie inclusiv și corect, ar necesita ca locuința să fie recunoscută ca un drept, mai 

mult decât un activ financiar sau un bun privilegiat. Acesta este un principiu fundamental propus de 

convențiile organizațiilor internaționale, politicile și orientările UE la care România este o țară 

abonată. Locuința este, de asemenea, cea mai scumpă nevoie a unei gospodării, astfel principiul de 

mai sus solicită guvernelor, centrale și locale, să vină cu programe de sprijin pentru a ajuta cei mai 

săraci să acceseze un adăpost decent și sigur. Acestea ar putea cuprinde:  

5.3.1 Furnizarea accelerată și o mai bună alocare a locuințelor publice de închiriat  

Nu toate gospodăriile își permit locuința pe piața liberă, astfel încât furnizarea de alternative la 

locuințe la prețuri accesibile necesită intervenție publică. 

1. Este nevoie de mai multă ofertă de locuințe cu chirie publică subvenționată. Aceasta trebuie 

să răspundă nevoilor de locuințe ale grupurilor vulnerabile, în special în orașele mai mari care 

se confruntă cu creșterea prețurilor și cu lipsa locuințelor. Pentru aceasta, autoritățile trebuie 

să mobilizeze mai multe resurse publice, precum și să valorifice activele locale existente (cum 

ar fi rezervele de terenuri, clădirile cu potențial de reconversie etc.). 

2. Revizuirea și simplificarea proceselor de alocare a locuințelor sociale. Solicitarea de locuințe 

sociale poate fi un proces dificil și costisitor pentru cele mai vulnerabile gospodării. O mai mare 

ofertă de locuințe sociale trebuie să fie însoțită de proceduri de aplicare simplificate și procese 

de alocare mai transparente și eficiente. 

3. Îmbunătățirea funcționării și gestionării locuințelor sociale. Bugetarea pentru O&M și 

gestionarea locuințelor sociale trebuie îmbunătățite. Acest lucru se poate realiza prin asistență 

tehnică acordată autorităților locale, promovarea celor mai bune practici și consolidarea 

capacității instituționale (de exemplu, personal și instrumente mai calificate și mai bine alocate 

problemei), precum și asistență financiară pentru a se asigura că subvențiile sunt finanțate în 

mod adecvat, în timp întreținerea este durabilă din punct de vedere financiar pentru operator. 

4. Noua ofertă de locuințe sociale trebuie să fie sensibilă la nevoile și provocările beneficiarilor 

vizați. Locațiile trebuie selectate cu atenție pentru a evita marginalizarea ulterioară prin 

segregarea spațială. Mixitatea socială trebuie să fie un principiu cheie al investițiilor în 

planificare urbană și renovare urbană. În plus, proiectarea locuințelor trebuie să fie sensibilă la 

nevoile și profilurile beneficiarilor (de exemplu, mărimea gospodăriei, tiparele stilului de viață, 

, deficiențele de mobilitate etc.), pentru a asigura o mai bună integrare și întreținere. 

5. Luați în considerare voucere de locuință. În locurile cu „surplus” de locuințe, pot fi luate în 

considerare scheme de voucere. Acestea pot fi mai potrivite pentru anumite categorii de 

beneficiari cu venituri medii mici sau mici, cum ar fi studenții, grupurile profesionale specifice 

etc. 
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5.3.2 Asigurarea asistenței pentru locuințe complementare  

Combaterea lipsei de locuințe nu este doar o chestiune de lucrări din „cărămidă și mortar”. De fapt, 

multe grupuri vulnerabile necesită asistență complementară pentru locuințe, cum ar fi: 

1. Asistență pentru viața independentă a persoanelor cu dizabilități, vârstnici și alte grupuri. 

Pentru cele mai vulnerabile grupuri, capacitatea de a întreține și gestiona o casă necesită servicii 

de asistență socială personalizate, sprijin psihologic și medical, calificarea forței de muncă și 

mediere. 

2. Principiile de proiectare incluzive trebuie să fie mai bine integrate în dezvoltarea locuințelor și 

în modernizarea cartierului. Acest lucru este esențial pentru promovarea incluziunii și a vieții 

independente a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în vârstă. La nivel de vecinătate, 

principiile accesului universal trebuie integrate în licitația lucrărilor de proiectare și ca cerințe în 

autorizațiile de lucrări private. Programele de adaptare la locuințe ar putea sprijini adaptarea 

unităților rezidențiale existente ale celor mai vulnerabile grupuri.  

 

5.3.3 Abordarea provocărilor complexe aferente comunităților marginalizate  

1. Sprijin pentru înregistrarea terenurilor din  din așezările informale. Sistemul slab de planificare 

a susținut o informalitate tot mai accentuată a locuințelor. Acest lucru necesită o mai bună 

recunoaștere și prioritate de către autorități. Așezările informale necesită planificare urbană 

participativă și asistență juridică pentru a sprijini acordarea de titluri de proprietate pentru 

terenurile celor interesați, cu condiția ca aceste așezări să fie localizate în zone ce pot avea 

funcțiune rezidențială. Un cadru legal a fost adoptat recent pentru a permite astfel de intervenții, 

cu toate acestea, mai multe inițiative în ceea ce privește abordarea informalității locative trebuie 

să fie susținute de asistență tehnică și schimb de cunoștințe cu comunitățile care au trecut prin 

astfel de procese anterior. Pe termen lung, o schimbare a mentalității trebuie să aibă loc în modul 

în care planificarea și autorizarea urbană sunt gestionate la nivel local: evitarea extinderii 

așezărilor informale necesită planificatorii urbani care să iasă din birourile lor, pe teren, să 

recunoască realitățile sitului și să le angajeze și să îi educe pe cei mai puțin informați cu privire la 

aspecte de bază, deși tehnice și adesea dificil de înțeles, cum ar fi: documentația proprietății 

funciare, cadastru, certificate de planificare și autorizații de construire. Politicile urbane și de 

locuințe trebuie să țină seama în primul rând de realitatea de pe teren, chiar dacă nu sunt 

reflectate în prezent în documentele cadastrale formale. 

2. Crearea și susținerea instrumentelor pentru investiții integrate pe termen lung, inclusiv 

modernizarea locuințelor. Concentrarea spațială a locuințelor deprivate trebuie să fie vizată de 

intervenții integrate. Acestea trebuie să se întindă pe proiecte ușoare și dure, inclusiv 

modernizarea infrastructurii, îmbunătățiri la domiciliu etc. pe de o parte și consiliere, angajament 

educațional sporit, asistență socio-medicală și mediere la locul de muncă pe de altă parte. 

Programele de îmbunătățire a locuințelor trebuie să fie în vigoare, recunoscând că locuințele 

publice de închiriere nu pot fi singura soluție pentru lipsa de locuințe. Unele gospodării cu venituri 

mici au o casă, cu toate acestea acest lucru poate fi inadecvat din punct de vedere al siguranței, 

dimensiunii și dotărilor (de exemplu, sistem de încălzire, baie, acces la utilități etc.). Pentru unele 

dintre aceste gospodării, măsurile de îmbunătățire a locuințelor ar fi mai rentabile și mai potrivite 

nevoilor oamenilor. Sprijinul pentru îmbunătățirea propriei locuințe existente, mai degrabă decât 

oferirea unei alternative de relocare la o unitate de închiriere, poate fi, de asemenea, mai 
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acceptabil din punct de vedere cultural, având în vedere preferința socială puternică pentru 

proprietatea unei case. 

3. Monitorizarea adecvată a segregării și sărăciei concentrate teritorial. Instrumentele de 

colectare a datelor trebuie dezvoltate într-o granularitate teritorială capabilă să surprindă 

provocările și tendințele celor mai sărace zone ale țării, astfel încât să permită o mai bună 

monitorizare, stabilire a priorităților și direcționarea investițiilor.    

5.4 Orașe bine administrate 

Autoritățile au un rol esențial în prospectarea și abordarea nevoilor de locuințe din teritoriul lor. Ele 

pot răspunde asigurându-se că terenul adecvat pentru uz rezidențial este disponibil pentru furnizarea 

de locuințe generată de piață. Autoritățile pot interveni, de asemenea, în dezvoltarea de locuințe, 

dezvoltându-le singure sau sprijinind scheme de dezvoltatori cu profit redus / limitat, astfel încât să se 

asigure că locuința este accesibilă și grupurilor profesionale / cu venituri care nu își permit să închirieze 

sau să cumpere de pe piața liberă. În plus, autoritățile ar putea interveni accelerând renovarea 

fondului existent și conducând programe de regenerare urbană pentru a spori viabilitatea cartierelor 

din interiorul orașului. Cu toate acestea, toate aceste măsuri menționate în secțiunile de mai sus 

necesită în primul rând un cadru juridic adecvat, atribuții și capacități instituționale și resurse 

bugetare.  

5.4.1  Reformarea cadrului juridic și instituțional  

1. Revizuirea și actualizarea actelor juridice cheie privind locuințele. Cadrul legal care stă la baza 

locuințelor trebuie actualizat. Este necesară o simplificare a terminologiei juridice, pentru a 

asigura o mai mare transparență și monitorizare a instrumentelor și programelor juridice 

existente. 

2. Este necesară o strategie națională privind locuința pentru a coordona acțiunea și a stabili 

obiectivele politicii. Locuințele trebuie să fie avansate în portofoliul politicilor urbane. De 

asemenea, trebuie recunoscut ca drept al omului și având o contribuție esențială la crearea 

orașelor înfloritoare și locuibile. O strategie națională este un prim pas important pentru 

stabilirea obiectivelor strategice și pentru a orienta o abordare politică a provocărilor de locuințe 

cu care se confruntă comunitățile locale din România. O astfel de strategie este de asemenea 

necesară pentru a ghida programe de finanțare mai bine concepute și mai bine direcționate, care 

să completeze resursele bugetare și tehnice limitate ale autorităților locale. Armonizarea 

mandatelor și instrumentelor diferitelor autorități ale guvernului central trebuie să facă parte din 

această strategie, cu un accent deosebit pe o mai bună coerență între investițiile MLPDA și 

politicile de planificare urbană, pe de o parte, și strategiile legate de sărăcie și instrumentele de 

transfer de numerar pentru locuințe. MLSPF, pe de altă parte. 

3. Baza de date națională și locală de locuințe. Monitorizarea nevoilor și tendințelor de locuințe 

trebuie să facă parte din sistemele și fluxurile de date urbane naționale și locale, pentru ca 

politicile de locuințe să fie mai bine fundamentate pe  dovezi. Instrumentele de date locale ar 

putea reuni informații deja colectate de autoritățile locale, care deocamdată nu sunt stocate și 

raportate în baze de date transparente: cum ar fi prețurile de achiziție a locuințelor și terenurilor, 

costurile de închiriere, beneficiarii de sprijin pentru locuințe etc. 

4. Sistemul de planificare spațială trebuie consolidat și mai bine înrădăcinat în datele spațiale. 

Documentele de planificare urbană trebuie să fie fundamentate pe date spațiale dinamice, 

actualizate, granulare, astfel încât să poată identifica în mod fiabil provocările teritoriale, să 

anticipeze și să abordeze tendințele. În acest sens, adoptarea sistemelor digitale de gestionare a 

cadastrului și a activelor, împreună cu dezvoltarea bazelor de date de monitorizare teritorială 
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sunt pași necesari pentru consolidarea capacității către rezultate mai bune ale politicii de 

locuință. 

5. Promovarea practicii elaborării strategiilor locale de locuire. Autoritățile locale - în special cele 

care administrează teritorii care se confruntă cu lipsuri acute de locuințe - ar beneficia în mare 

măsură de strategiile locale de locuire. Acestea sunt instrumente esențiale pentru a monitoriza 

lipsurile și nevoile, pentru a implica părțile interesate cheie în planificarea investițiilor în locuințe, 

precum și în alocarea rezervelor de terenuri și a bugetelor pentru aprovizionarea cu locuințe, 

inclusiv a fondurilor accesibile. 

 

5.4.2 Consolidarea capacității de a lua măsuri în materie de locuire 

1. Mai multe resurse bugetare alocate locuințelor atât la nivel central, cât și la nivel local. 

Importanța sectorului locuințelor trebuie să se reflecte în resurse bugetare adecvate. Alocările 

și investițiile trebuie să se bazeze pe acorduri contractuale multianuale pentru a permite 

planificarea și previzibilitatea pe termen lung. 

2. Orientare, instruire, transfer de cunoștințe către autoritățile locale. La nivel local este nevoie 

de orientări metodologice, formare și proiecte demonstrative pentru a ajuta la dezvoltarea 

practicilor în ceea ce privește abordarea diferitelor provocări legate de locuințe. Zonele care 

au nevoie extrem de îmbunătățirea practicii sunt planificarea urbană a noilor zone rezidențiale 

(în special cele care necesită cooperare public-privată și reconversia terenurilor în rezidențiale 

din alte utilizări, cum ar fi cele agricole sau industriale), gestionarea terenului și rezervele de 

terenuri, administrarea și întreținerea fond public de locuințe, abordarea informalității locuirii 

și colaborarea cu proprietarii de locuințe pentru a promova renovarea (modernizarea 

seismică, izolația termică etc.). 

3. Revizuirea structurilor instituționale pentru a vă asigura că există echipe dedicate care să 

lucreze in domeniul locuirii. Nu se poate obține un impact semnificativ fără echipe bine 

instruite și dedicate care să lucreze pentru domeniul locuirii atât la nivel central, cât și la nivel 

local. Locuința necesită muncă intersectorială și coordonare între departamente / responsabili 

de investiții în infrastructură, departamente de asistență socială și unități de administrare a 

activelor, precum și integrarea muncii comunitare și a contactului direct cu beneficiarii. 

4. Cooperarea la nivel central și local în domeniul locuințelor nu trebuie blocată de lipsa 

rolurilor ierarhice. Autoritățile locale sunt cel mai bine poziționate pentru a înțelege nevoile 

locale de locuințe și solicită în continuare autorităților centrale sprijin tehnic și de finanțare și 

legi de abilitare. Pe de altă parte, autoritățile centrale au responsabilitatea de a stimula acțiuni 

în acest domeniu politic și pot face acest lucru prin inițierea și facilitarea dezbaterilor, 

cooperării și schimbului de date cu guvernele locale. Se afirmă adesea că, de la căderea 

statului socialist centralizat, unde guvernele locale erau strict subordonate guvernelor 

centrale, acestea din urmă erau lăsate fără mijloace pentru a influența și determina acțiunea 

la nivel local. Cu toate acestea, comunicarea și cooperarea pentru progresul în atingerea 

obiectivelor comune nu trebuie să depindă de subordonare, ci pot fi declanșate de o poziție 

proactivă de conducere a guvernului central și stimulată de resurse bine concepute puse la 

dispoziția autorităților locale.   
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5.5 O mai bună identificare a subvențiilor și resurselor guvernamentale 

1. Sistarea programelor redundante, ineficiente. Programele de locuințe trebuie revizuite și 

reproiectate. Lucrările anterioare ale BM în acest sens au evidențiat necesitatea de a regândi 

cheltuirea fondurilor disponibile într-un set de programe care să orienteze cea mai mare parte 

a finanțării acolo unde este cea mai mare nevoie. Programele care s-au dovedit ineficiente sau 

neutilizate (în sensul că există doar pe hârtie) trebuie abrogate, în timp ce programele noi 

trebuie să fie concepute pentru a completa lacunele, cum ar fi un instrument integrat pentru a 

aborda provocările locuirii informale. 

2. Îmbunătățirea monitorizării impactului programelor pentru a evalua rezultatele în raport cu 

fondurile investite și pentru a permite lecțiile învățate și îmbunătățirile programului. Un 

domeniu major de îmbunătățire în ceea ce privește programele anterioare sunt trasabilitatea 

rezultatelor, transparența și disponibilitatea datelor de evaluare a impactului. O mai bună 

monitorizare a fondurilor investite și a rezultatelor acestora poate duce, de fapt, la economii de 

costuri și la câștiguri importante în rezultate pe fonduri alocate. 

3. Ajustarea proiectării politicilor și programelor pentru a stimula sectorul privat și concentrarea 

investițiilor publice în primul rând către cei mai nevoiași. Cea mai mare parte a resurselor 

publice trebuie investită acolo unde este cel mai necesar. În prezent, programele de sprijin 

pentru locuințe vizează în mod disproporționat grupurile cu venituri medii până la cele mai mari. 

Aceasta nu înseamnă că ar trebui sistate programele precum Prima Casă, ci mai degrabă 

subliniază faptul că o pondere prea mică din fondurile guvernamentale este investită în 

programe care îi vizează pe cei mai săraci și mai vulnerabili. În special, mecanismele de 

producție cu locuințe trebuie diversificate, astfel încât locuințele la prețuri accesibile să fie puse 

la dispoziție în locuri și pentru persoanele care au cea mai mare nevoie. După cum s-a văzut în 

experiența altor țări, resursele bugetare reduse pot fi utilizate mai eficient nu prin furnizarea de 

locuințe dezvoltate cu fonduri publice 100%, ci prin cofinanțări și / sau plasarea în rezerve de 

terenuri împreună cu entități private fără profit sau cu profit limitat . Acest lucru ar face ca 

aceleași bugete investite să ducă la finalizarea unor unități mai accesibile, distribuind în același 

timp responsabilitatea de administrare la mai multe entități. Astfel de furnizori alternativi de 

locuințe - cooperative, ONG-uri, companii private cu profit limitat - trebuie explorate astfel încât 

să deblocheze resursele private și să facă piețele să funcționeze pentru grupurile cu venituri mai 

mici.   
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5.6 Sinteza măsurilor propuse 

Recomandare Măsuri 

Legislative Instituționale Financiare 

Orașe ecologice și reziliente 

Renovarea 
locuințelor, 
componentă 
cheie a politicilor 
urbane 

Optimizarea procesului de 
autorizare pentru 
aprobarea lucrărilor de 
renovare, în special pentru 
clădirile clasate ca 
monumente istorice sau 
situate în zone construite 
protejate  

Promovarea politicilor și 
ghidurilor locale proactive 
care susțin dezvoltarea 
capacităților AP 
Promovarea practicilor de 
renovare a patrimoniului 
și consolidarea 
capacităților pentru 
autoritățile locale care 
lucrează cu proprietarii 
clădirilor rezidențiale 
clasate ca monumente 
istorice 

Finanțarea 
îmbunătățirilor integrate 
aduse clădirilor 

O mai bună 
planificare pentru 
condiții de locuit 
mai bune 

Îmbunătățirea / 
dezvoltarea legislației 
pentru a permite realizarea 
politicilor privind rezervele 
de terenuri la nivel local 
Aprobarea mai bună a 
legislației de planificare (de 
exemplu, asigurați-vă că 
orașele au planuri 
urbanistice generale 
actualizate, respectând 
cerințele legale 
etc.) 
Îmbunătățirea legislației 
pentru a permite 
restructurarea parcelarării 
terenurilor, pentru o 
reconversie optimă la 
utilizarea rezidențială a 
fostelor terenuri agricole și 
industriale 

Promovarea 
instrumentelor și 
priorităților  politicii de 
administrare a terenurilor 

Finanțarea sistemelor de 
administrare cadastrală și 
a activelor, interoperabile 
cu sistemele de date 
spațiale ale Guvernului  

Stimulente 
pentru furnizarea 
de locuințe noi 
ecologice și 
rezistente 

 Realizarea de resurse de 
cunoștințe (ghiduri, 
manuale etc.) care să 
promoveze noi standarde 
și practici de construcție 

Investiții constante în 
creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la 
pericole și la măsurile de 
reducere a riscurilor 
Valorificarea investițiilor 
publice ca oportunități 
pentru proiecte 
demonstrative 

Orașe competitive și productive 
Ofertă adecvată 
de locuințe 
bazată pe 
planificare și 

Elaborarea unei legislații 
pentru a sprijini 
cooperativele de locuințe și 
alte instrumente de 
cooperare public-privat 
pentru furnizarea de 

Promovarea planificării 
prospective prin 
metodologii de planificare 
urbană îmbunătățite  

Creșterea alocărilor 
bugetare pentru locuințe 
publice de închiriere, 
îmbunătățirea criteriilor 
de stabilire a priorităților 
de investiții, pentru a vă 
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politici 
prospective 

locuințe la prețuri 
accesibile 

asigura că fondurile ajung 
în locuri și grupuri unde 
este cel mai necesar 

Abordarea 
provocărilor în 
materie de 
locuințe de 
închiriat  
 

Îmbunătățirea și mai buna 
implementare a legislației 
în materie de închirieri  

Explorarea mecanismelor 
instituționale de atenuare a 
conflictelor chiriaș-
proprietar (de exemplu, 
înființarea serviciilor de 
avocat al poporului pentru 
locuințe) 

 

Adaptarea 
abordărilor 
politicii de 
locuințe la 
orașele în declin 
demografic 

Modificarea mecanismelor 
de redistribuire a cotelor de 
venituri catre APL din 
bugetul consolidati 
raportat la suprafața 
terenului intravilan65 
Promovarea criteriilor de 
alocare a sprijinului pentru 
locuințe pro-imigrație 

Promovarea noilor 
abordări politice către 
autoritățile locale care 
guvernează orașele care 
se restrâng 

Adaptarea mecanismelor 
de finanțare la 
particularitățile orașelor 
în declin (de exemplu, 
acordați prioritate 
fondurilor pentru 
conversie, mai degrabă 
decât construirea de 
locuințe publice noi) 

Orașe incluzive 
Accelerarea 
furnizării și 
alocării mai bune 
a locuințelor 
publice de 
închiriat 

 Revizuirea orientărilor cu 
privire la alocarea 
locuințelor publice, pentru 
simplificarea și creșterea 
transparenței procesului 

Creșterea alocării 
bugetare pentru 
programul de locuințe 
sociale, precum și 
îmbunătățirea proiectării 
programului pentru a 
deveni mai atractiv pentru 
autoritățile locale 
Finanțează adoptarea 
unor practici mai bune de 
operare și întreținere a 
locuințelor sociale și 
costuri de renovare 

Asigurarea de 
asistență 
complementară 
pentru locuințe 

Îmbunătățirea și 
simplificarea legislației 
pentru a promova 
dezinstituționalizarea 
adulților cu dizabilități 
ușoare 

Promovarea vieții 
independente (cu sprijin 
pentru locuințe) mai 
degrabă decât a centrelor 
rezidențiale instituționale, 
în cadrul tuturor politicilor 

Introducerea unor 
programe de adaptare la 
domiciliu, care să 
cuprindă atât elemente 
tangibile, cât și elemente 
intangibile 

Abordarea 
provocărilor 
complexe ale 
comunităților 
marginalizate 

 Elaborarea unor 
instrumente de date și 
capacități pentru a 
surprinde fenomene de 
privare a locuințelor 
concentrate spațial 
Promovarea liniilor 
directoare și consolidarea 
capacității pentru a 
combate sărăcia urbană la 
nivel local 

Introducerea unui program 
de finanțare care să 
abordeze îmbunătățirile 
integrate de așezare 
informală și înregistrarea 
titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor 

Continuarea și 
optimizarea abordării de 
finanțare a dezvoltării 
locale conduse de 
comunitate (CLLD)66 

                                                           
65 În prezent, cu cât este mai mare suprafața intravilană a unui oraș, cu atât este mai mare ponderea redistribuirii bugetelor 

centrale. Astfel, legislația privind redistribuirea bugetelor centrale descurajează practic principiile orașelor compacte. 

66 Mecanism de finanțare al UE care vizează insulele de sărăcie urbană 
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pentru finanțarea 
comunităților 
marginalizate, care să 
cuprindă învățămintele 
trase din exercițiul actual 

Orașe bine administrate 
Reformarea 
cadrului juridic și 
instituțional 
 

Îmbunătățirea legislației 
din domeniul locuirii 

  

Consolidarea 
capacității de a 
lua măsuri în 
materie de 
locuire 

 Constituirea unei echipe 
dedicate care să lucreze 
pe probleme de locuire la 
nivelul guvernului central 
Aprobarea unei strategii 
naționale de locuințe 
Promovarea orientărilor 
pentru strategiile locale de 
locuințe 
Dezvoltarea unei 
coordonări funcționale și a 
unei relații de lucru 
conexe cu privire la 

locuințe cu MMFPS 

Alocarea unor resurse 
bugetare pentru echipe 
tehnice calificate, de 
dimensiuni optime și 
instrumente adecvate (de 
exemplu, sisteme de date 
etc.), nu doar pentru 
programele de investiții 

Direcționarea 
mai eficientă a 
subvențiilor și 
resurselor 
guvernamentale 

Abrogarea actelor 
normative și a programelor  
care prevăd acțiuni și 
programe nefinanțate sau 
care nu au avut rezultate / 
au rezultate limitate 

Crearea mecanismelor de 
colectare a datelor pentru 
monitorizarea și evaluarea 
tuturor programelor și 
instrumentelor din 
domeniul locativ 

Dedicarea unei ponderi 
mai mare de fonduri 
pentru programele de 
locuințe care vizează 
grupurile cu venituri 
reduse (de exemplu, 
modernizarea așezărilor 
informale, ghetouri, 
furnizarea de mai multe și 
mai bune locuințe sociale 
etc.) 
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7. ANEXE 

7.1 Anexa 1: Locuințe convenționale neocupate din țările UE 

 

Sursă: „Ocuparea locuințelor neocupate. Proprietăți imobiliare nelocuite: Utilizarea ocaziei de a găsi soluții de 

locuințe la prețuri convenabile în Europa”, FEANTSA, 2016. Date furnizate de Recensământul Centrului 

Eurostat, 2011. 
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7.2 Anexa 2: Harta radonului din locuințe în Europa 
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