
 

 

Data: 4.11.2022 
Ref: Măsuri de protecție socială pentru persoane vulnerabile 
 
Către: Premier Nicolae CIUCĂ 
În atenția: ministru Marius-Constantin BUDĂI, ministru Attila-Zoltán CSEKE, ministru Gabriela FIREA 
 
 
Stimate domnule premier Nicolae CIUCĂ,  
 
 
Organizațiile semnatare vă solicită să analizați modul în care Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a 
decis să soluționeze o situație de criză locativă a unei comunități afectate de un grav incendiu în 
ianuarie 2021. Concret, prin prezenta petiție vă solicităm: 

1. Să analizați (prin Corpul de Control al Primului-ministru) modul în care au fost utilizate 
fondurile acordate de Guvernul României către Primăria Miercurea Ciuc pentru sprijinirea 
unei comunități afectate de un incendiu în 2021 din Șumuleu (Harghita) și să verificați dacă 
aceste fonduri au fost utilizate cu scopul pentru care au fost alocate; 

2. Având în vedere calitatea dumneavoastră de garant al implementării strategiilor europene și 
guvernamentale, să verificați dacă modalitatea în care Primăria Miercurea Ciuc a decis să 
soluționeze problemele de locuire ale persoanelor din Șumuleu afectate de incendiul din 
2021 sunt în concordanță cu angajamentele semnate de România, la nivel comunitar, sau în 
concordanță cu strategiile naționale relevante pentru această situație.  

 
După ce comunitatea mai sus menționată a fost găzduită în condiții absolut improprii, într-o sală de 
sport, de la momentul incendiului și până în luna octombrie a acestui an (deci mai bine de un an și 
jumătate), autoritatea publică locală a decis evacuarea sălii de sport și mutarea comunității în 
condiții absolut improprii și nesigure, din punctul nostru de vedere. După cum a detaliat un activist 
local, care sprijină comunitatea încă de la incendiu, și după cum se poate vedea din imaginile pe care 
le atașăm acestei scrisori, soluțiile de locuire oferite de autorități prezintă un risc major pentru chiar 
viața oamenilor (din comunitate fac parte inclusiv copii), având în vedere modul în care sunt 
instalate aceste remorci tir fără cap tractor.  
 
Vă redăm mai jos o scurtă cronologie a situației, precum și informații cu privire la starea de fapt de 
acum. Vă solicităm să sprijiniți comunitatea afectată de sărăcie profundă, cu toate instrumentele 
instituționale pe care mandatele dumneavoastră vi le pun la dispoziție. Considerăm absolut 
inacceptabilă modalitatea în care primarul din Miercurea-Ciuc a înțeles să-și achite responsabilitatea 
de protecție socială față de o comunitate care este afectată de sărăcie profundă. România, la nivel 
central, semnează acorduri europene cu privire la eradicarea fenomenului de locuire în stradă, se 
angajează să reducă fenomenul de sărăcie profundă și face strategii de reducere a fenomenului de 
discriminare a comunității rome. În paralel, autoritățile publice locale din România încă relochează 
comunității de romi în condiții absolut improprii de locuire.  
 
În opinia noastră, modalitatea în care această relocare este gândită este contrar drepturilor 
omului, fără pic de considerație pentru demnitatea umană și fără minime principii de 
consultare cu comunitatea direct afectată, aflată într-o stare evidentă de vulnerabilitate. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Scurt istoric 
 
În 7 ianuarie 20211, un incendiu puternic a afectat o comunitate de romi de mai mult de 200 
de persoane care locuia în Șumuleu (Harghita), într-o comunitate informală, stabilită acolo 
de mai bine de 50 ani.  
 
În urma incendiului, comunitatea a rămas fără locuințe. Soluția găsită de autoritățile publice 
locale a fost relocarea comunității pe Arena de Sport Eross Zsolt, cu mențiunea că este o 
soluție de criză și o soluție temporară. În mod evident, locuirea în comun, într-o sală de 
sport, pentru o comunitate atât de mare (cu mulți minori) nu putea fi considerată o soluție 
de locuire, ci doar una de urgență și tranzitorie.  
 
Pentru a sprijini comunitatea, Guvernul României a alocat 4,4 milioane2 de lei Primăriei din 
Miercurea Ciuc. Din păcate nu am reușit să identificăm mai departe de acest articol de presă 
care a fost destinația inițială a acestor sume (înțelegem că au fost menționate explicit 
locuințele sociale și construcție de școli ca destinație la alocarea banilor). Parte dintre aceste 
fonduri au fost folosite pentru  achiziționarea unui teren și a unei clădiri pe care autoritățile 
urmau să o transforme într-un centru de criză pentru cazarea oamenilor. În urma anunțului 
făcut de autorități, comunitatea locală a reacționat (vedeți aici3 reacția comunității) și, în 
urma unui proces în instanță (dosar 273/96/20224), proiectul Primăriei a fost blocat. 
Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, deci, a utilizat o parte consistentă din fondurile 
guvernamentale special dedicate acestei comunități pentru un proiect care acum a devenit 
un proiect de gestionare a deșeurilor5, așa cum arată presa locală.  
 
În perioada scursă de la incendiu și până la momentul prezentei petiții, o parte dintre 
persoanele care locuiau în sala de sport au identificat, cu propriile resurse, soluții de 
relocare (cel mai adesea prin supraaglomerarea gospodăriilor familiilor extinse sau 
întoarcerea pe locul în care a fost incendiul și improvizarea unor noi gospodării). Acest lucru 
s-a întâmplat în ciuda evidentei lipse de resurse financiare proprii pentru o relocare în 
condiții decente și la presiunea autorităților publice locale care, încă din iarna lui 2021, au 
încercat să convingă oamenii să identifice pe cont propriu soluții de locuire (conform 
activiștilor care sprijină comunitatea). Cu toate acestea, printre sinistrații incendiului există 
14 familii (aproximativ 60 de persoane) care, de mai bine de un an și jumătate locuiesc într-
o sală de sport.  
 
În mod evident acest tip de locuire (într-o sală de sport) este profund impropriu pentru 
familiile care nu au avut altă opțiune de locuire (cu atât mai mult cu cât acolo sunt minori, 
unii dintre ei mai mici de cinci ani). Acum primăria a decis relocarea acestor familii, oferind o 

 
1 https://www.agerpres.ro/eveniment/2021/01/07/harghita-incendiu-violent-la-locuintele-comunitatii-de-
romi-din-cartierul-sumuleu-municipiul-miercurea-ciuc--639476 
2 https://www.g4media.ro/guvernul-va-aloca-44-milioane-de-lei-din-fondul-de-rezerva-pentru-
victimele-incendiului-din-miercurea-ciuc.html 
3 https://www.dw.com/ro/romii-din-miercurea-ciuc-tot-fără-case-la-un-an-după-incendiu/av-62459175 
4 
https://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9600000000049045&id_inst=96#Informaţii_g
enerale 
5 https://szekelyhon.ro/aktualis/vege-a-pereskedesnek-kriziskozpont-helyett-hulladekgazdalkodasi-
szekhely-lesz-a-hajnal-utcaban# 



 

 

alternativă de locuire absolut inacceptabilă, în opinia noastră: mutarea oamenilor în 
remorcă tir fără cap tractor (complet lipsite de izolare sau alte elemente specifice unor 
locuințe, fie ele și provizorii).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
Modul în care aceste spații sunt puse în siguranță sunt, în mod evident, un pericol pentru 
chiar viața copiilor care sunt relocați acolo. Mutarea oamenilor în spații proptite de blocuri 
de beton, fără izolatie termica, fără instalații sanitare și fără conectare la electricitate, nu 
poate fi considerată o soluție de locuire.    



 

 

 
 Sobele existente în containere trebuie să ardă foc continuu, din cauza lipsei de izolație, căci 
altfel temperaturile scad insuportabil pentru persoanele care locuiesc acolo. Deși la 
momentul redactării acestei scrisori, șapte familii sunt deja relocate în aceste spații, nu 
există electricitate. Una dintre persoanele care locuiesc deja acolo este o femeie 
însărcinată în ultima lună. Cu totală lipsă de considerație pentru spațiul privat și pentru 
viața de familie, familiile mici sunt nevoite să împartă parte dintre containere.  
 
Este important de menționat că decizia autorităților publice locale este, până în acest 
moment, o soluție verbală, comunicată familiilor ca un ultimatum, fără posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere și fără o consistență oficială sau juridică (sub forma unei hotărâri 
de consiliu local sau sub forma unor propuneri de contracte de donație sau de închiriere). 
Containerele puse la dispoziția comunității sunt amplasate în zona în care a avut loc 
incendiul - Șumuleu. Reiterăm însă că această relocare este făcută fără nicio formă legală. 
Oamenii nu știu care este regimul acestor construcții, durata preconizată pentru locuire 
acolo  sau condițiile de ocupare.  
 
Față de cele arătate mai sus, organizațiile semnatare consideră că principii fundamentale ale 
dreptului omului sunt încălcate de către autoritățile publice locale, precum și angajamente 
luate de România prin diferite documente asumate la nivel comunitar:  
 

1. Având în vedere Ordonanța Guvernului 137/2000, organizațiile semnatare consideră 
că măsurile luate și propuse pentru viitor contravin următoarelor articole:  

a. Art. 1 e. Drepturi economice, sociale și culturale, în special: iii) dreptul la 
locuință.  

2. Având în vedere Strategia Națională a Locuirii 2022 - 20506, pagina 67: ’Principiul 
nediscriminării și al egalității de șanse – recunoscând locuirea ca fiind un drept fundamental 
al omului, toate categoriile de persoane, inclusiv cele fac parte din grupuri vulnerabile, 
provin comunități marginalizate sau așezări informale, beneficiază de măsuri și acțiuni 
privind accesul la locuire adecvată indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 
religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, 
dizabilitate’ - relocarea acestor familii împotriva voinței lor în spații absolut improprii pentru 
a îndeplini condițiile de locuire adecvată (subliniem, o dată în plus, că aceste spații nu sunt 
izolate termic, iar oamenii sunt mutați aici în apropierea iernii) contravine documentului 
strategic aprobat la nivel guvernamental. Având în vedere că aceasta este o comunitate de 
romi, considerăm că este cu atât mai grav și că această soluție poate fi considerată o formă 
de rasism instituțional; 

3. România are o îndelungată tradiție de ignorare a problemelor de locuire, precum și 
de marginalizare a comunităților rome (a se vedea chiar Strategia Națională pentru 
Locuire 2022 - 2030, pg. 42, unde se menționează explicit că fenomenul locuirii 
informale este consecința marginalizării sociale, iar comunitățile de romi sunt printre 
cele mai expuse). În aceste condiții, prin decizia  E/C. 12/ROU/Q/6 din 15.11.20217, 
România va trebui să raporteze către Organizația Națiunilor Unite măsurile luate pentru a 
respecta dreptul la locuire adecvată și prevenirea evacuărilor forțate. Modul în care Primăria 

 
6 http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2022/05/4_cq06fz23gjvw8tmpx5.pdf 
7 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FROU%
2FQ%2F6&Lang=en&fbclid=IwAR02BotVhLlYS1iLXp7Pl-pBVqka_eg2idWFGDPQdB3hDsUcIw1fWpwpKcw 



 

 

a decis să gestioneze situația comunității din Șumuleu este, în opinia noastră, o intervenție 
ce trebuie sesizată către Consiliul Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite 
(organismul care monitorizează dreptul la locuință adecvată în România).  

4. Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, prin Hotărârea nr. 247/20228, a identificat 
comunitatea din Șumuleu ca fiind o așezare informală și a realizat un plan de măsuri ce 
vizează această așezare. Instalarea acestor spații absolut improprii locuirii (din motivele 
arătate mai sus) figurează pe lista măsurilor de protecție socială, denumindu-le containere 
de asistență socială. Legea locuinței nr. 114/19969 nu prevede această categorie de locuințe. 
Având în vedere că Legea 151/2001910 (în baza căreia a fost formulat planul de către 
autoritatea publică) are drept scop protecția socială a grupurilor vulnerabile, identificarea 
acestei soluții de relocare (în condiții inacceptabile de locuire, care nu respectă condițiile 
minime de siguranță) contravine profund spiritului legii.  

 
Având în vedere cele de mai sus, organizațiile semnatare vă solicită să identificați măsuri urgente de 
rezolvare a unei crize sociale acute în care această comunitate din Miercurea Ciuc se găsește acum. 
Declarațiile de la nivel guvernamental cu privire la eforturile pe care statul român le face pentru 
protecția socială a celor mai vulnerabile persoane din România trebuie să capete materialitate în 
teren, la nivel local, acolo unde comunitățile vulnerabile sunt forțate să accepte soluții de locuire 
absolut inacceptabile pentru aceste vremuri. În acest moment, copiii care au fost deja relocați în 
aceste spații se resimt deja, din cauza frigului. Mai mult, vă rugăm să analizați cu atenție fotografiile 
transmise de noi (mai sus) - din punctul nostru de vedere modul în care sunt instalate reprezintă un 
pericol grav și, deci, vă solicităm măsuri urgente pentru protecția sănătății membrilor acestei 
comunități.  
 
Vă rugăm să ne notificați cu privire la concluziile și măsurile luate pentru a remedia și a îmbunătăți 
situația de locuire a comunității. În cazul în care nu vor fi luate măsuri, organizațiile semnatare iau în 
calcul notificarea Comitetului ONU care monitorizează implementarea Convenției Internaționale 
pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale (ICESCR) cu privire la acest caz.  
 
Vă rugăm să ne transmiteți concluziile dumneavoastră și măsurile luate în acest caz pe adresa de 
email irina@activewatch.ro  
 
 
Organizații semnatare: 
 
ActiveWatch 
ARAS - Asociația Română Anti-SIDA 
Platforma Civică Aresel 
Ciprian Necula, Prof. As. SNSPA 
Asociația Pe Stop 
Fundatia PARADA 
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică 
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire 
Centrul pentru Inovare Publică 
Asociația Rise OUT 

 
8 https://miercureaciuc.ro/hu/hatarozatok//4308 
9 https://lege5.ro/gratuit/ge3dgmru/legea-locuintei-nr-114-1996 
10 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216610 
 


