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15.01.2020 

Comunicat de presă 

 

Centrul de Resurse Juridice a lansat studiul de caz Comunitatea Turturica – Alba Iulia care 

documentează o situație inacceptabilă de evacuare forțată și segregare rezidențială prin care grupuri 

vulnerabile, beneficiari de locuințe sociale, adulți și copii, sunt puse într-o situație de risc extrem. 

”O trimis pe viceprimar și pe încă nu știu cine de la primărie, că se ne pregătim așa înainte de vreo 2-3 

săptămâni, să ne pregătim c-o să fim evacuați. Da, nicio problemă, ne evacuați de aici, dar unde 

mergem? Dacă dvs. nu ne dați să locuim în altă parte, avem copii la școală dați, la generală, nu-s la 

școală din aia aiurea. Deci avem copii dați la școală, avem și noi, suntem oameni, nu suntem animale, 

unde mergem? Domnu’ primar ne-o spus în felul următor: stați liniștiți, că nu stați afară. Mergeți, 

căutați-vă chirie din timp, că noi vă plătim 6 luni de zile chiria. Deci, în termen de 6 luni de zile cât vă 

plătim chiria, o să vă oferim ceva, să aveți unde sta. Deja au trecut 2 ani aproape și nu ni s-a oferit 

nimic. Nici bani de chirie, nici nimic.”(persoană intervievată în 2019) 

 

La Alba Iulia, în urmă cu doi ani, autoritățile locale au evacuat zeci de persoane (cărora nu le-au mai 

prelungit contractele de închiriere) dintr-un bloc de locuințe sociale (bloc G2), din centrul orașului, cu 

intenția declarată de a construi o parcare publică. Familiilor rămase în bloc, care au titlu de 

proprietate, li s-au propus sume derizorii pentru a-și vinde locuințele și a pleca din imobil. 

 
La acest moment, autoritatea locală din Alba Iulia continuă demersurile pentru desființarea 

construcției existente (bloc G2) în care încă se află proprietari și pentru construirea unui parcaj 

colectiv la acea locație, și nu a identificat nicio soluție pentru persoanele evacuate.  

Ne-o dat afară ca pe niște animale, spunându-ne că „dacă nu vă scoateți lucrurile acuma din casă, nu 

mai aveți voie să intrați după ele”. Or venit atâta poliție, atâta jandarmerie, cu câini”. [Cum v-ați dus 

lucrurile?]“Cu ce-am putut, cu mâinile, ne-am ajutat reciproc cu toți vecinii. Pe jos, cu mașină, cu 

cărucioare. Păi le-am scos în stradă, le-am scos aici afară că n-aveam ce face și copilul a rămas lângă 

ele și io cu vecinii le căram. Și seara, m-am dus la schimbul 3. Deci, am venit de la schimbul 3 și seara 

înapoi. Credeți-mă că simțeam că mă prăbușesc. Alții plângeau.” (persoană intervievată în 2019) 
 

Studiul include o serie de recomandări urgente, dintre care menționăm: 

 Primăria Alba Iulia trebuie să procedeze în mod activ și urgent la sistarea și eliminarea 
segregării rasiale pe care a generat-o; 

 Primăria Alba Iulia trebuie să reconsidere amplasamentul parcajului colectiv într-o altă zonă, 
astfel încât impactul asupra persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile să fie minim; 

 Primăria Alba Iulia trebuie să procedeze la reabilitarea blocului G2 cu menținerea destinației 
imobilelor de locuințe sociale și la repartizarea acestor locuințe sociale renovate către 
persoanele care au dreptul să beneficieze de acestea conform legii; 

http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2019/12/Studiu-locuire-romi-Alba-Iulia-2.pdf
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 Primăria Alba Iulia trebuie să renunțe la exproprierea locuințelor din blocul G2 aflate în 
proprietatea unor persoane private; 

 Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii trebuie să includă în 
mod detaliat în formarea de bază și continuă a magistraților noțiuni privind grupurile 
vulnerabile și implicațiile juridice conform standardelor naționale și internaționale; 

 Instituția Prefectului județului Alba Iulia trebuie să își exercite responsabilitatea de verificare 
a măsurilor dispuse de autoritățile locale în conformitate cu prevederile legale, în raport cu 
toți cetățenii, inclusiv și cu o atenție sporită în cazurile în care sunt vizate persoane 
aparținând grupurilor vulnerabile. 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Studiul de caz s-a realizat în cadrul proiectului ”Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii 

romilor și interesele din domeniul locuirii”, sprijinit printr-un grant din partea Fundației Open Society 
Institute în cooperare cu OSIFE, din cadrul Open Society Foundations. Acesta este unul dintr-o serie de 
cinci studii de caz privind situații diverse de vulnerabilitate a locuirii romilor din Cluj Napoca, Alba 
Iulia, Aiud, Constanța și București, studii care includ mărturii ale oamenilor din comunități, cadrul 
legal și o serie de recomandări. Situațiile au fost documentate și de jurnaliști, care au publicat 
independent articole despre fiecare comunitate în parte, respectiv Povestea unui eșec administrativ la 
Alba Iulia. Cazul ”Turturica , Pata Rât – Turnesolul Clujului, Cine m-a pus să vin aici? Dar altundeva unde să 
mă duc? și Cartierul de coșmar al Aiudului. Oameni forțați să trăiască în sărăcie. 

 
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 

de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui 
cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi 
pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil. 
 

 

 

 

 

http://www.crj.ro/antidiscriminare/inchiderea-cercului-vulnerabilitatea-locuirii-romilor-si-interesele-din-domeniul-locuirii/
https://alba24.ro/povestea-unui-esec-administrativ-la-alba-iulia-cazul-turturica-sau-cum-un-oras-se-poate-comporta-ca-un-stat-captiv-724547.html
https://alba24.ro/povestea-unui-esec-administrativ-la-alba-iulia-cazul-turturica-sau-cum-un-oras-se-poate-comporta-ca-un-stat-captiv-724547.html
https://atlatszo.ro/ro/romana/pata-rat-turnesolul-clujului/?lang=ro
https://www.dor.ro/cine-m-a-pus-sa-vin-aici-dar-altundeva-unde-sa-ma-duc/
https://www.dor.ro/cine-m-a-pus-sa-vin-aici-dar-altundeva-unde-sa-ma-duc/
http://www.infoaries.ro/cartierul-de-cosmar-al-aiudului-oameni-fortati-sa-traiasca-in-saracie/

