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Credem că forma şi organizarea spaţiului de locuit sunt influenţate de mediul în care 
acesta este construit, prin intermediul locuinţei reflectându-se relaţia dintre cultură şi mediu 
(natural sau social). Modul în care spaţiul de locuit este folosit descrie idei şi valori culturale, 
iar experienţele de locuire surprind deopotrivă istoria personală şi pe cea a comunităţilor sau 
grupurilor de oameni. Prin proiectul „Case vii. Diversitatea culturală a spaţiilor de locuit din 
Bucureşti şi împrejurimi” ne-am propus să contribuim la conştientizarea varietăţii formelor şi 
experienţelor de locuire din Bucureşti şi zonele limitrofe, ca expresii ale diversităţii culturale. Pe 
parcursul celor 12 luni ale proiectului, experiența locuirii în Bucureşti şi localitățile limitrofe a fost 
analizată şi documentată din perspectivă socio-antropologică şi a artelor vizuale, iar rezultatele 
proiectului au fost folosite în organizarea unor ateliere interactive cu liceeni din Capitală.

Casele şi oamenii din spatele uşilor, resorturile de ordin cultural, social şi economic care 
îşi pun amprenta asupra experienței de locuire, au reprezentat direcțiile de analiză ale echipei 
extinse de cercetare, materializate în prezentul volum, „De la stradă la ansambluri rezidențiale. 
Opt ipostaze ale locuirii în Bucureştiul contemporan”. Subiectul locuirii în Capitală a fost abordat 
prin prisma a opt tipologii şi, în special, a particularităţilor acestora: căminele şi chiria, casa în 
credit, apartamente din blocurile construite în perioada socialistă, ansamblurile rezidenţiale, 
spaţiile de locuit din zona periurbană a Capitalei, fostele case naţionalizate şi cazul persoanelor 
evacuate, locuinţele din zone de tip „ghetou” şi persoanele fără adăpost.

Bucharest Housing Stories este un serial documentar despre diversitatea experienţei de 
locuire din Bucureşti şi împrejurimi. Constituit din şapte episoade axate pe diferite tipuri de spaţii 
– blocuri construite în perioada socialistă, noi ansambluri rezidenţiale, zone de tip „ghetou”, 
cămine studenţesti, spaţii publice (locuirea „în aer liber”), fostele case naţionalizate sau cele 
din zona periurbană, şi urmărind 21 de personaje cu experienţe diferite, serialul îşi propune 
să documenteze vizual diversitatea culturală a practicilor de locuire din urbanul românesc 
contemporan. Fiecare episod, lansat pe platforma bucharesthousingstories.ro, pune accent pe 
diversitatea experienţelor de vecinătate sau de rutină şi pe relaţiile cu spaţiul locativ dezvoltate 
de persoane cu profiluri diverse. 

Poveştile Caselor Vii, ateliere creative proiectate pentru 150 de liceeni, au creat cadrul 
propice pentru înţelegerea comunităţii din care tinerii fac parte, precum şi a celor din jurul 
lor. Am optat pentru folosirea tehnicilor de educaţie non-formală pentru a susţine implicarea, 
depăşirea barierelor psihologice sau a prejudecăţilor vizavi de grupuri de oameni, precum şi 
dezvoltarea abilităţilor creative şi stimularea înţelegerii diversităţii culturale.

Mulțumim pentru deschiderea și ideile constructive lui Liviu Chelcea, profesor doctor și 
șeful Catedrei de Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din 
București și Celiei Ghyka, profesor doctor asociat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”. Recunoștința noastră se îndreaptă către Vintilă Mihăilescu, profesor universitar 
doctor şi şeful Catedrei de Sociologie a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative, pentru sprijinul pe care ni l-a arătat. Îi mulțumim pe această cale și 
lui Bogdan Iancu, cercetător în cadrul proiectului și lector universitar doctor la Departamentul 
de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe Politice, SNSPA, care a făcut posibil sprijinul academic din 
partea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
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În 2008, Bogdan Gîrbovan a fotografiat 10 apartamente din blocul cu zece etaje 
în care locuia. „Ele sînt atît în exterior (mă refer la faţadă), cît şi în interior, identice. [..] Am 
fotografiat fiecare garsonieră (interiorul acestui spaţiu), din acelaşi unghi, pentru a reda mai 
bine amalgamul claselor sociale ce împart acelaşi spaţiu, singurele diferenţe fiind decorul şi 
personajul” – povestea acesta. Singurele diferenţe? Da, dar ce diferenţe! Mă uit din nou la 
secvenţa de imagini, una după alta, le rulez din ce în ce mai rapid, şi spaţiul devine timp. Este 
un bloc comunist, încremenit pentru noi în spaţiul standard şi în timpul încremenit al „epocii de 
aur”. În aceleaşi locuri ale cartierlor de blocuri, între aceeaşi pereţi ai locuinţelor pentru toţi, în 
aceleaşi vremuri trăite împreună, locuirea aduce viaţa prin diferenţă: nici un apartament dintre 
cele fotografiate de Gîrbovan nu este la fel. Şi fiecare seamănă cu „personajul” aflat acasă la el, 
aşezat undeva în acest spaţiu comun şi personal în acelaşi timp.

Loc, locuinţă, locuire. Totdeauna m-a fascinat această trinitate locativă, în centrul căreia se află 
spiritul protector al lui acasă. De obicei, geografii se uită la loc, arhitecţii şi urbaniştii la locuinţă, 
iar sociologii şi antropologii la locuire. De înţeles de ce şi cum Omul este o fiinţă care locuieşte – 
precum ne spune Heidegger – reuşesc însă doar cei care îşi dau osteneala să privească această 
„trinitate” în unitatea ei de interdependenţe. Şi să o privească în devenirea ei, căci omul locuieşte 
spaţiul cu timp cu tot – ne mai spune Heidegger –, iar casa nu este un dat, ci un proces – au 
constatat cam toţi sociologii şi antropologii care s-au aplecat asupra fenomenului locuirii.

Volumul de faţă realizează, sui generis, o astfel de performanţă. Definitoriu este aici accentul 
pus încă din titlu pe locuire. „Opt ipostaze ale locuirii în Bucureştiul contemporan” sparge astfel, 
din start, impresia de uniformitate haotic cenuşie a unui Bucureşti monolitic şi monocrom. Apoi, 
la nivelul fiecărie „ipostaze”, descoperă cu fineţe nuanţele, diferenţele de locuire. În toate cele 
opt cazuri, particularul locuirii este plasat în istoria sa definitorie şi în contextul macro care l-a 
determinat şi inspirat în acelaşi timp. Bazate în principal pe interviuri, cercetările nu se rezumă 
însă niciodată la anecdotic, la poveşti exemplare, ci sînt purtătoare ale unor contexte politice, 
economice şi simbolice mult mai largi. Rezultă astfel, la o primă lectură, un Bucureşti mult mai 
viu, în care cenuşiul aparent se desface în toate culorile curcubeului, inclusiv cel mai îndoliat 
negru. Împreună, cele opt ipostaze-capitol alcătuiesc un soi de topografie socială a spaţiilor 
locuirii şi o „topologie” a transformărilor lor istorice. 

Axa în jurul căreia pivotează tot acest ansamblu ar putea fi considerată însăşi ideea de 
proprietate. Sîntem ţara cu cel mai mare procent de proprietari imobiliari din Europa, o ştim. „În ţări 
precum Germania sau Austria – ni se aminteşte într-unul dintre capitole –, unde legislaţia protejează 
chiriaşul şi încurajează locuirea în chirie, 47,5%, respectiv 42,8% din populaţie locuieşte astfel. Prin 
comparaţie, procentul oficial al chiriaşilor din România ajungea în 2014 la 3,9%, potrivit datelor 
Eurostat”. Dar oare de ce? Doamna V.F., în vîrstă de 50 de ani, consideră că dorinţa de a avea o casă 
este o caracteristică a poporului român. Un proaspăt proprietar de casă este însă de altă părere: „Ce 
m-a motivat a fost faptul că în prezent chiriaşul nu are legi care să îl protejeze. Dacă ar fi fost nişte 
legi ca în afară, cu contracte, care să mă asigure că dacă fac contract pe patru ani atunci patru ani 
să stau acolo cu posibilitate de prelungire şi aşa mai departe, atunci nu mi-aş fi luat [un apartament]”. 
Iar Oana-Cristiana Iftode este mult mai prudentă: „Este greu de stabilit în ce măsură dezideratul de a 
avea o locuinţă este reminescenţa unei mentalităţi ţărăneşti de sacralizare a spaţiului de locuit (Bernea 

Prefață
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1997) sau este efectul politicilor de locuire. Impactul celor din urmă este totuşi evident, pe parcursul 
discuţiilor fiind exprimată foarte des nemulţumirea faţă de statutul de chiriaş, vulnerabil în relaţia cu 
proprietarul şi cu vecinii de bloc”. 

„Blocul”, locuinţa comunistă prin excelenţă şi cea mai răspîndită şi în prezent, poate fi luat astfel 
ca reper al întregii configuraţii de locuiri. În sine, el pune problema transformării unei „case” a tuturor 
într-un „acasă” al fiecăruia. Diferită în perioade diferite, diferită de la caz la caz, această domesticire 
a avut însă loc de cele mai multe ori. Să ne aducem aminte doar de faptul că primul lucru pe care 
îl făcea cineva care primea o „repartiţie” la bloc era să-şi schimbe uşa de la intrare: aici stau eu, nu 
omul muncii generic! Apoi, cu aceleaşi mobile de pe piaţa socialistă, la care adăuga moşteniri de 
familie, fiecare îşi amenaja interiorul în felul său. Este un prim cerc al locuirii „între spaţiu de locuit şi 
acasă”, cum se exprimă Andra-Mitia Dumitru, un reper pentru tot ceea ce urmează.

Dincolo de acest reper al locuirii oferite (impuse...), se întinde lumea invizibilă a locuirii 
furate. Mulţi dintre cei care au fost repartizaţi la bloc au ajuns acolo, de fapt, deoarece li se 
luase, într-un mod sau altul, propria casă. Iar în multe dintre aceste case locuiau noii proprietari 
ai comunismului. Bogdan Iancu are inspiraţia (şi curajul...) să pună faţă în faţă istoria caselor 
naţionalizate în comunism şi a celor retrocedate după căderea acestuia. „Case-cicatrice”, cum le 
numeşte el, fracturate şi disputate, case ale unor lupte politice ce devin războaie domestice de 
secesiune, poate cea mai vizibilă şi brutală prezenţă a politicului în domestic.

Pornind tot de la blocul comunist, se naşte problema locuirii recente a acestor vechi imobile. 
Toate au devenit acum proprietate privată, dar foştii chiriaşi ai vechilor apartamente au devenit 
proprietari mai degrabă juridici decît sociali, sînt proprietari de drept, dar nu se comportă ca atare în 
fapt. Dacă nu ştiţi la ce mă refer, participaţi la o şedinţă a „asociaţiei de propriatri” ai oricărui bloc din 
Bucureşti. Ce înseamnă deci locuirea acestor vechi locuinţe pentru locuitorii lor deveniţi proprietari?

Pentru unii, blocul devine doar locuinţa de unde trebuie să scapi. „Spaţiul apartamentelor 
comuniste devine insuficient pentru noile aparate electrocasnice, devenite brusc utile 
şi indispensabile. Noul tip de mobilier nu se mai pliază pe apartamentele vechi, iar în 
apartamentele noi nu mai e loc şi nici nevoie de mobila veche” – constată Cristina Boboc. Trăită 
ca o constrîngere totalitară, „viaţa la comun” în bloc este înlocuită de către o clasă de mijloc 
în devenire prin idealul locuinţei individuale, a „casei pe pămînt”. De la bloc se poate trece, în 
aceste cazuri, – parcurgînd etapa „locuirii în rate” (cu propriile sale caracteristici şi strategii) – la 
visul „ansamblurilor rezidenţiale” sau al vilelor individuale. Plasate adesea în periferiile peri-
urbane ale Bucureştiului, acestea alcătuiesc spaţii pestriţe de locuire: „un hibrid, da’ un hibrid 
ciudat: nu e nici cal, nici măgar, nici catîr!” – cum se exprimă un localnic din Chiajna.

La extrema cealaltă, a provizoratului şi eşecului, este cartografiată locuirea tranzitorie a căminelor 
studenţeşti, un spaţiu frustrant de confruntare între autoritatea administrativă şi libertatea individuală 
şi un timp mirific al riturilor de trecere. De aici se trece, pe diagonala excluderii, la locuirea din 
„ghetouri”, unde comunitatea şi solidaritatea devin mai importante decît spaţiul fizic deţinut. Şi se 
ajunge, în final, „pe stradă”, pentru a se urmări „cum locuim cînd nu avem unde locui”.

Dedicat Bucureştiului, volumul de faţă este în primul rînd o oglindă în care capitala se poate 
privi fără prejudecăţi, dincolo de – dar nu indiferent la – blestemul lui Mitică, al sistematizării 
comuniste şi / sau al imobiliarului capitalist: priviţi, cam aşa se locuieşte în Bucureşti. Cercetarea 
coordonată de Natalia Negru este însă şi un „studiu de caz”, care ne introduce în complexitatea 
şi diversitatea locuirii urbane de oriunde. Bun venit, deci, în Oraş!...
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- Rezumat -
Articolul abordează două tipuri de locuire, desemnate ca fi ind „tranzitorii”: locuirea în 

campusurile studențești și în chirie, ambele caracteristice tinerilor cu o situație materială încă 
fragilă, pendulând între locul nașterii și universul propriu în materie de locuire, proiectat de cele 
mai multe ori într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Caracterul tranzitoriu pe care îl are 
atât locuirea în căminele studențești, cât și locuirea cu chirie ilustrează un mod de viață la limită. 
Dacă spațiul liminal din căminele studențești este propice tinerilor și presupune rituri de trecere de 
la adolescență la maturitate, îngrijorătoare poate să fi e prelungirea stării de marginalitate la vârsta 
adultă. Deși percepută ca temporară și tranzitorie, locuirea cu chirie tinde să se permanentizeze 
din cauza condițiilor economice difi cile. Chiria nu este o opțiune liberă, ci o necesitate dictată de 
lipsa unui venit adecvat care să permită o locuință în proprietate. În aceste condiții, a fi  proprietarul 
unei case reprezintă încă, la peste 25 de ani de la căderea comunismului, un ideal de reușită 
socială. Este o condiție indispensabilă a unui statut social acceptabil, bază fără de care riști să fi i 
privit ca „ultimul om”. 

- Abstract -
Transient living. From student dorm to rented home

The article tackles two types of housing designated as “transient”: living on campus or 
in rented accommodation, both specifi c to young people with a still fragile fi nancial situation, 
undecided between their parents’ homes and their own universe in terms of housing, designed 
mostly for a closer or more distant future. The temporary nature of these two types of housing 
points to a precarious lifestyle. If the liminal space of the student hostels is relatively propitious 
to young people, involving rites of passage from adolescence to adulthood, the prolongation of 
this state of marginalization in adulthood may be disturbing at older age. Although perceived as 
temporary and transitional, rented housing based tends to become permanent due to diffi  cult 
economic conditions. Therefore rent is not a free option, but a necessity dictated by the lack 
of an adequate income to enable owned housing. In those circumstances, owning a home, at 
25 years since the fall of communism, represents an ideal of social success and a prerequisite of 
an acceptable social status.
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Sensul locuirii tranzitorii. Problematica și metodologia cercetării

În societatea românească ca și în celelalte societăți foste socialiste, locuința tinde să devină 
cea mai sigură și cea mai vizibilă formă de materializare a succesului social și profesional 
(Moisa 2011, 34-52). În condițiile acaparării sectorului public de către partidul stat, înainte de 
1989, populației nu-i rămânea altă cale decât replierea asupra bunurilor și valorilor personale 
și familiale (Ibidem, 50). Contra măsurilor impuse de statul acaparator se dezvoltă o societate 
bazată pe rețele informale, sprijinite pe instituții tradiționale de rudenie, vecinătate și prietenie 
(Chelcea și Mateescu, 2005). Schimburile informale iau locul comerțului controlat de stat. 
Absența unei piețe libere de producție și consum determină populația să-și investească 
economiile în singurele proprietăți personale admise, în casă și în mașină.

Conform statisticilor, în anii ‘90, 80% din totalul locuințelor din București erau reprezentate 
de blocurile din prefabricate construite între 1960 și 1980 (Chelcea și Pulay, 2015). Bazat pe 
rețelele de distribuție de energie, apă și gaz controlate, acest gen de locuire este considerat 
imediat după 1989, o dată cu apariția ideii de piață liberă, excesiv centralizat, rigid și constrângător, 
de către locuitorii care tind să îmbrățișeze un alt sistem de valori decât cel promovat de către 
vechiul regim (Ibidem). Modelul colectivist de locuire, bazat pe o „ideologie a partajării 
penuriei” (Geertz 1956, 116-133), este înlocuit rapid de modelul unei locuiri individualiste cât 
mai puțin dependente de instituțiile centralizatoare ale statului. Așa se face că imediat după 
căderea regimului, majoritatea chiriașilor la stat devin proprietarii apartamentelor în care deja 
locuiau. „Privatizarea” spațiului construit în timpul comunismului se petrece rapid astfel încât 
la scurtă vreme după evenimentele de la sfârșitul anului 1989, România se transformă dintr-o 
țară unde „locuirea la comun” era preponderentă în țara cu cei mai mulți proprietari de case 
și apartamente din Uniunea Europeană. Procentul foarte ridicat, de 96,1%, de proprietari de 
locuințe din totalul populației se menține până azi în ciuda transformărilor pe care societatea 
le-a cunoscut în ultimii ani (Eurostat, Statistici privind locuințele, 2014).

Din cei 3,9% cât reprezenta în 2014, potrivit Eurostat, ponderea persoanelor care locuiesc 
cu chirie, majoritatea sunt tineri, acest gen de locuire fiind în viziunea lor, de cele mai multe ori, 
tranzitoriu. Dintr-un raport realizat de grupul de marketing și cercetare de piață ElQuar, citat 
într-un articol din 24 mai 2014 pe platforma online Dezvoltator Imobiliar, reiese că doi din trei 
tineri cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani (aproximativ 67% din acest segment) locuiesc cu 
chirie. 

Statisticile în sine, deși importante pentru ilustrarea situației, ridică totuși o serie întreagă 
de probleme. Trebuie ținut cont de faptul că locuirea cu chirie în România, în general, și în 
București, în particular, este foarte greu de evaluat prin statistică, în condițiile în care cele mai 
multe închirieri se fac doar pe baza înțelegerii verbale și nu pe bază de contract înregistrat la 
notar și la fisc. Lipsa contractului este un argument suplimentar în favoarea caracterului temporar 
și provizoriu al locuirii cu chirie. Limitele pe care statistica le poate avea în evaluarea situației 
reale a tipului de locuire tranzitorie întărește și mai mult importanța cercetărilor etnografice, 
care au menirea să completeze și să nuanțeze cunoștințele de tip sociologic. Este tocmai ceea 
ce prin articolul de față intenționăm să compensăm. 
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Un alt tip de locuire tranzitorie, foarte puțin studiat până în prezent, este cel din căminele 
studențești pentru care optează un număr destul de mare de tineri studenți, dat fiind costurile 
mici, dar și avantajul de a coabita cu persoane de aceeași vârstă și cu aceleași preocupări. Cele 
două tipuri de locuire, cel cu chirie și cel din căminele studențești, sunt fără îndoială distincte, 
dar nu separate, în măsura în care studenții care locuiesc în cămine imediat după terminarea 
studiilor optează, de cele mai multe ori, cel puțin într-o primă etapă, pentru locuirea cu chirie. 
De aceea, vom încerca în studiul de față să urmărim deopotrivă elementele care disting cele 
două tipuri de locuire, dar și elementele care le apropie. În ce măsură aceste două moduri 
particulare de locuire sunt dictate de stiluri de viață particulare, distincte și în același timp 
complementare? În ce constă caracterul lor tranzitoriu? Tranzitoriu de la ce și spre ce? Este 
locuirea în căminele studențești expresia unei culturi particulare a campusului? Cum percep 
respondenții noștri propria lor locuire și care sunt aspirațiile lor de viitor în materie de locuire? 
Pentru a răspunde la aceste întrebări vom utiliza concepte cunoscute în antropologie precum 
cel de loc, casa ca loc fundamental, mediu, cultură, stil de viață. 

Așa cum reiese din studiile deja efectuate, locuința a reprezentat indiferent de loc și 
societate un construct social și în același timp cultural, în sens fizic, de spațiu efectiv construit, și 
în sens cognitiv ca rod al gândirii și imaginației, interferând cu ideea de comunitate, memorie 
colectivă, grup și individ, identitate, politica de organizare, capital (Easthope 2004, 128). Spațiul 
locuit este locul privilegiat al obiectivării tiparelor culturale prin intermediul diviziunilor și 
ierarhiilor ce se stabilesc între oameni și lucruri (Bourdieu 1980). Casa poate să însemne un 
spațiu liminal, un teritoriu situat simbolic între diverse zone de experiență, un loc de coagulare 
a sensului și al orientării. Ca să utilizăm o expresie a lui Victor Turner (1968, 8-9), casa este un 
„simbol multivocal”, cu sensuri multiple, în funcție de identitatea celor care o locuiesc. Tocmai 
de aceea este justificat să ne întrebăm ce importanță are casa azi, în capitalismul târziu, definit 
prin procese de migrație ale populației și extindere a urbanizării? Pentru a defini societățile 
actuale sunt vehiculate concepte precum mobilitate (Urry 2007, Cresswell și Merriman 2011), 
flux (Appadurai 2000), rețele (Castells 1996), societate lichidă (Bauman 2000). Ce sens are 
casa în contextul actual al globalizării în care timpul și spațiul ajung să se comprime? Mai este 
omul de azi atașat de un loc anume? Ce înseamnă „acasă” pentru el? 

Studiile întreprinse demonstrează importanța pe care locuința o are azi în viața omului ca 
semnul cel mai evident al nevoii lui stringente de stabilitate și securitate. Indiferent de gradul de 
desacralizare al societăților de azi, casa joacă în continuare un rol simbolic catalizator. 

Locuirea trebuie conceptualizată ca un sistem specific de locuri în care se desfășoară un 
sistem particular de activități (Rapoport 1998, 8-9). Acesta este inclus la rândul său într-un sistem 
mai larg de locuri care este mediul, deoarece ceea ce se întâmplă (sau nu se întâmplă) într-un 
loc influențează activitatea din celelalte locuri. Sistemul activităților este dictat de stilul de viață 
care la rândul său reflectă valori, imagini și norme. 

În opinia lui Amos Rapoport, fiecare locuință poate fi descrisă plecând de la trei tipuri de 
elemente caracteristice: elemente fixe, elemente semi-fixe și elemente non-fixe (Rapoport 1990). 
Elementele sau aspectele fixe sunt cele de bază, care se schimbă arareori și oricum foarte încet. 
Sunt elementele arhitecturale și structurale cum ar fi pereții, podelele, tavanul. Aspectele fixe sunt 
controlate de coduri și regularități; sunt mai aproape de sensul social, cultural, organizațional 
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și instituțional decât de sensul individual. Elementele semi-fixe se referă la aranjarea mobilei, 
la ornamentele decorative, care pot fi schimbate ușor și repede. Aceste elemente semi-fixe 
care definesc părțile locuinței sunt cele care arată identitatea ocupanților mult mai mult decât 
elementele fixe, fiind bogate în înțelesuri personale. Elementele semi-fixe se referă de altfel și 
la obiectele personale cum ar fi fotografiile sau suvenirurile de vacanță. Culorile, mirosurile 
sunt de asemenea foarte importante în înțelegerea aspectelor semi-fixe ale locuinței. Sensul lor 
este de a arăta identitatea ocupanților, relația acestora cu familia, prietenii, diversele grupuri și 
organizații sociale. Elementele non-fixe se referă la comportamentele umane, incluzând modul 
de a vorbi, de a se îmbrăca, hainele și limbajul ca recuzite ale comportamentului, precum și 
totalitatea acțiunilor care au loc în diversele colțuri ale casei. Aceste acțiuni comunică identitatea 
socială a ocupanților.

Ținând cont de reflecțiile lui Rapoport vom încerca, în studiul nostru, să descriem în detaliu 
spațiul locuit, cu locurile lui particulare, pentru a înțelege sensul locuirii în căminele studențești 
și cu chirie. Observarea comportamentelor, a locuinței cu elementele sale fixe, semi-fixe și non-
fixe, precum și analiza interviurilor va avea drept scop înțelegerea preferințelor individuale ale 
ocupanților, dar și a modelelor, regularităților, constantelor acestui gen de locuire. Cum percep 
ocupanții mediul locuit, care sunt valorile care subscriu genul nostru particular de locuire față 
de celelalte? Cum se simt, ce le place și ce le displace în spațiul pe care îl locuiesc? Relația cu 
mediul exterior locuinței este de asemenea foarte importantă în înțelegerea locuirii cu chirie și 
celei din campusurile studențești. 

Alegerea subiectului locuirii tranzitorii nu a fost deloc întâmplătoare. Am cunoscut și 
experimentat direct atât viața la cămin, în timpul studenției, cât și locuirea cu chirie, în diverse 
zone ale Bucureștiului, timp de aproape 20 de ani. Prin urmare, descrierile și observațiile din 
acest studiu au fost făcute din postura unei persoane „în cunoștință de cauză”, care face, la 
rândul său, permanent efortul de a se distanța de propriile amintiri. Dialogul cu cei intervievați 
a fost fără îndoială influențat de propria mea experiență în calitate de fostă studentă locatară a 
unui cămin și de fostă chiriașă, lucru pe care nu numai că nu am căutat să-l ascund, dar l-am 
și comunicat interlocutorilor mei atunci când a fost cazul, cu scopul de a dezamorsa discuțiile 
sau de a le relansa.

În aprilie și mai 2015 am vizitat câteva campusuri studențești, trei de stat (Grozăvești, Tei 
și Stoianu Militaru) și unul privat (Carpex)1. Ne-am limitat cercetarea la aceste cămine, celelalte 
apărând totuși în descrierile studenților intervievați. Nu de puține ori studenții cu care am stat 
de vorbă ne-au relatat fie propriile experiențe din celelalte cămine studențești, fie ceea ce 
auziseră de la colegi. Vârsta studenților intervievați este cuprinsă între 19 și 26 de ani dar, pe 
lângă interviurile cu aceștia, am utilizat și interviuri luate personalului administrativ, importante 
atât pentru înțelegerea regulilor administrative, cât și pentru înțelegerea schimbărilor survenite 
în campusurile universitare bucureștene. Chiriașii intervievați au vârste cuprinse între 29 și 41 de 
ani, majoritatea locuind în căminele studențești înainte de chirie, rememorând adesea spontan 
viața de cămin ca pe un preambul al vieții pe cont propriu, departe de părinți și de mediul 
familial. 
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Campusurile universitare. De la geografia centrului și a periferiei la ierarhia 
valorică a locurilor

În căminul din Tei am ajuns în aprilie 2015, chiar înainte de Paști. Era pentru prima dată. 
În timpul studenției mi l-am imaginat ca pe un loc mirific, poate și pentru că dintotdeauna 
mi-au plăcut teii. Surpriza a fost să constat că locul pe care mi l-am imaginat atât de frumos 
era de fapt foarte trist, izolat, cumva uitat, mai ales de cei care ar fi trebuit să-l îngrijească. 
Căminul este la distanță destul de mare de centrul orașului și de centrul vieții studențești, 
fiind situat pe un bulevard cu trafic intens. Singurele punctele de interes pentru studenții 
care îl locuiesc sunt magazinele alimentare de vizavi, parcul Tei și metroul care se găsește 
la aproximativ 1,5-2 km.  Nu are în proximitate locuri de recreere și socializare, tinerii fiind 
nevoiți să le caute în altă parte.

Căminul este administrat de Facultatea de Construcții, dar este locuit, în urma unei 
înțelegeri, și de către studenți de la alte instituții de învățământ. Sunt de fapt două imobile 
alăturate, cu paliere separate și mixte de fete și băieți. Prost administrat, căminul izbește 
încă de la intrare prin lipsa curățeniei, pereții nezugrăviți, termopanul murdar, învechit, baia 
necurățată cu miros neplăcut. Supravegherea asigurată de o firmă de pază specializată pare 
să fie pur formală. Aflăm de la S.B., studentul care ne-a introdus, că portarii își exercită 
atribuțiile în mod arbitrar, interzicând sau acceptând după bunul plac, accesul persoanelor 
străine în imobil. Nici portarii și nici personalul administrativ nu intervin în situațiile în care 
anumiți studenți provoacă gălăgie și deranj. Singura ocazie prin care administrația își exercită 
autoritatea este momentul încasării chiriei lunare (150 lei de persoană). Studenții cu restanțe 
la chirie sunt somați direct, prin viu grai, de către administratori, care vin neanunțați la ușa 
lor pentru a le cere plata chiriei.

Palierele băieților sunt cu mult mai gălăgioase, mai prost întreținute, cu condiții de igienă 
precară datorată atât implicării slabe a factorului administrativ, cât și neatenției, lipsei de grijă 
pentru spațiul comun, a studenților locatari. S.B. (student, 20 ani) împarte camera cu încă trei 
colegi. I-am cunoscut pe doi dintre aceștia, pe I.M. (student, 19 ani) și pe C.V. (masterand,  
25 ani). Camera lor este de mici dimensiuni, improprie pentru a fi locuită de patru persoane. 
Cele patru paturi din fier forjat, suprapuse câte două, sunt dispuse pe partea dreaptă cum vii 
de la intrare. Pe partea stângă sunt amplasate mai întâi dulapurile și în prelungirea acestora, 
de-a lungul pereților, trei birouri, care de fapt sunt mai curând simple mese de scris. Una din 
mese este așezat pe latura din față, lângă fereastră. Câteva etajere pentru cărți și alte obiecte 
de strictă necesitate sunt suspendate deasupra. Mesele sunt ticsite de obiecte de tot felul, de la 
cuptor cu microunde, cărți, computere, până la farfurii, tacâmuri, sticle de cola. Jos, între mese 
și în apropierea unei prize, zace un aparat de încălzit sandvișurile. Impresia este de „ordine în  
dezordine”, în sensul în care obiectele, deși amestecate, sunt „expuse” ca într-o vitrină, fiind 
astfel ușor de reperat. 

Nu există cuier, hainele fiind agățate pe barele de fier ale paturilor. Tot pe aceste bare sunt 
puse și hainele la uscat. La intrare, lângă dulapuri, am reperat câteva geamantane, cu dublu rol, 
de transportare și de depozitare a lucrurilor. Lăsarea lor la vedere accentuează impresia de loc 
tranzitoriu, temporar. 
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Studenții fac curat doar în camera lor, spațiul comun fiind rezervat exclusiv personalului 
administrativ. În cameră de cele mai multe ori nu se fumează, în schimb se fumează pe holuri. 
Nu există niciun loc special amenajat pentru fumat, niciun spațiu rezervat socializării sau 
petrecerii timpului liber. Sălile de lectură de pe paliere (fiecare palier are la capăt câte o sală 
de lectură) sunt la fel de mizere și neprimitoare ca și restul spațiului comun, cu pereți scorojiți, 
mobilier învechit din fier și PAL. 

Un exemplu grăitor al relației pe care studenții o au cu spațiul comun este o întâmplare la 
care am fost părtași. Am vrut să vedem cum arată sala de lectură, dar am găsit-o blocată. Unul 
dintre studenții de pe palier, care voia să învețe, o baricadase la propriu, cu scaune suprapuse. 
Singura posibilitate de a găsi un spațiu propice învățării a părut să fie acest mod disperat de 
ocupare a unui spațiu comun, destinat în esență tuturor. Este imaginea cea mai grăitoare a 
relației locatarilor cu locul și a relației dintre ei și dintre ei și administrație. 

Studenții sunt în marea lor majoritate reactivi la starea de fapt, manifestând mai curând o 
atitudine de distrugere a spațiului comun, care e de fapt spațiul în care trăiesc. Este până la urmă 
o atitudine de autodistrugere. Între camera ca spațiu comun, dar privat, și hol, baie, sală de lectură, 
ca spațiu comun, dar public, există o limită bine marcată. Spațiul public e al tuturor și al nimănui, 
locul care ar trebui să fie întreținut exclusiv de administrație. Studenții merg la duș cu propriul 
furtun. Imaginea studentului la bustul gol, cu prosopul înfășurat în jurul coapselor și cu furtunul pe 
umăr, traversând holul pentru a merge la duș, este o imagine comună în Tei. 

Spre deosebire de căminul din Tei pe care l-am văzut în 2015 pentru prima dată, campusul 
din Grozăvești îmi era deja cunoscut. În Grozăvești am locuit în perioada studenției, timp de 
patru ani, între 1993 și 1997. Locul mi s-a părut schimbat și totuși același. Părculețul unde 
stăteam uneori să citesc pe o bancă veche ascunsă dincolo de o tufă sălbatică, imensă de 
liliac, mă aștepta, dar liliac nu mai era și nimic din sălbăticia cu care mă obișnuisem. Doi - trei 
copaci bătrâni, curbați, sunt singurii care mai amintesc de vechiul părculeț. În rest, foarte mulți 
copaci tineri, de o parte și de alta a aleilor ce se intersectează de-a lungul și de-a latul parcului. 
Vegetația luxuriantă, de luminiș de pădure, a fost înlocuită cu iarba tăiată periuță și copaci tineri, 
plantați la linie. Locul a fost cumva domesticit, ordonat, și fără îndoială mai eficient administrat. 
În dimineața vizitei mele campusul era liniștit, parcă sub adormire. La terasă muzica se auzea 
în surdină. Era aceeași terasă din anii ‘90, dar mai liniștită și dichisită, amenajată cu mese din 
lemn masiv și „îngrădită” cu gărduleț din lemn cu iederă și plante agățătoare. Locul mi s-a părut 
încântător, ideal pentru socializare și discuții.

Lângă terasa cu iederă se găsește căminul unde locuiește F. V. (studentă, 24 ani). În drum 
spre camera ei am remarcat spațiul din jur. Pe peretele din fața căminului și pe ușa de la 
intrare (direct pe geam) erau lipite câteva anunțuri cu serviciile și evenimentele care au loc în 
campus. Lângă intrare, pe partea dreaptă stau în așteptare o motocicletă și câteva biciclete, care 
aparțin cel mai probabil studenților locatari. Drept în față, la intrare, dăm peste cabina portarilor, 
prevăzută cu un frigider la exterior și înconjurată de foarte mute flori. 

Căminul este singurul din campus care are flori în spațiul comun. Florile înconjoară 
„luxuriant” cabina portarilor, prelungindu-se de o parte și de alta a scării. În partea dreaptă, 
cum urci scările, pe un calorifer se găsește cutia cu scrisori - o simplă cutie de carton în care 
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stau așezate în devălmășie toate plicurile și cărțile poștale. Clădirea are patru etaje, fiecare 
palier conținând 24 de camere de o parte și de alta a unui culoar larg, un oficiu și două băi la 
capetele celor două holuri. Băile sunt prevăzute cu toalete și dușuri. Fiecare culoar are ferestre 
mari la cele două extremități și la mijloc, acolo unde există câte un „buzunar” (un intrând de 
dimensiunea unei camere). Holul, foarte larg cu linoleum pe jos, este ocupat cu suporturi pe 
care sunt puse haine la uscat. Aproape la fiecare ușă există un astfel de uscător de haine. 

Camera lui F. V., ca toate celelalte, nu depășește 10 metri pătrați și găzduiește două 
persoane. Este mobilată cu două paturi de-a lungul pereților, un dulap, un birou. Nu lipsește 
chiuveta și frigiderul. Pe pereți, deasupra fiecărui pat există câte o noptieră pe care sunt așezate 
cărți și cosmetice. Pereții sunt decorați cu postere, mici tablouri, suveniruri, icoane și câteva 
frunze uscate. E un decor cald, extrem de feminin în care îți face plăcere să stai și să discuți. Cu 
F. V. schimb primele impresii despre Grozăvești, cel de ieri și cel de azi. 

În campus sunt cinci cămine (A1, A2, B, C și D), administrate individual. Condițiile de confort 
sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare, exceptând câteva mici elemente care le particularizează 
și creează chiar o ierarhie a preferințelor. Cel mai recent construit, în 2008, este căminul A1, având 
condiții de confort superioare (fiecare cameră dispune de baie proprie). Toate celelalte au fost 
ridicate în anii ‘60, iar condițiile sunt mai proaste, baia fiind la comun pentru un palier întreg. 
Totuși, între 2007 și 2008 toate căminele vechi din Grozăvești au fost renovate, mobilierul din 
camere a fost schimbat (paturile din fier forjat, de exemplu, au fost înlocuite cu paturi din PAL), 
dușurile reparate etc. Spațiul s-a transformat nu numai din punct de vedere al aspectului, dar și din 
punct de vedere al controlului administrativ. Survine o anumită rigoare în păstrarea curățeniei, dar 
și a controlului intrărilor și ieșirilor din cămine, care lipseau practic în anii ‘90. Apariția interfonului 
la intrarea în fiecare cămin contribuie la o mai eficientă supraveghere a persoanelor străine care 
se perindă prin campus. Schimbări survin și în modul de repartiție a locurilor. Dacă în anii ‘90 
criteriile puteau fi aleatorii, astăzi criteriul de bază este media generală obținută de studenți. 
Numărul cu mult mai mare de studenți crește concurența și face ca obținerea unui loc în căminele 
studențești să fie mai dificilă. 

Cu toate aceste fluctuații, campusul din Grozăvești și-a păstrat un anumit spirit de 
convivialitate care-l particularizează și care nu e de găsit din păcate în căminele studențești 
periferice, cum ar fi căminul din Tei. Deși există un regulament destul de strict de funcționare, 
studenții nu se simt constrânși, nu au sentimentul acut că sunt controlați sau privați de libertate. 
Relația cu personalul administrativ nu este una tensionată. Sunt organizate acțiuni comune de 
interes civic, de bună administrare (curățenie, întreținerea spațiilor verzi), recreere și distracție 
(sărbătorirea Crăciunului, zile de naștere și onomastice, ieșiri comune etc). 

Această atmosferă lipsește în căminul din Stoianu Militaru (Brâncoveanu). Situat la periferie 
ca și căminele din Tei, căminul din Brâncoveanu este de fapt un bloc vechi de locuințe, 
impropriu pentru un campus studențesc. Este un bloc cu nouă etaje, transformat ulterior în 
cămin studențesc. La fiecare etaj sunt patru apartamente cu câte trei sau patru camere. Accesul 
se face pe scări sau cu liftul. Deși imobilul are portar, nu se poate vorbi de un control strict 
al celor care vin și pleacă din imobil. În Brâncoveanu am ajuns în mai 2015, când am vizitat 
apartamentul în care locuiește D. P. (studentă, 20 de ani). Este un apartament compus din 
trei camere, hol, o bucătărie și două băi, în care locuiesc nouă persoane: patru într-o cameră 
mai mare, trei în camera mijlocie și două persoane în camera mai mică. Apartamentul este 
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destul de aglomerat. Ne-am dat seama de acest lucru încă de la intrare când am văzut în hol 
încălțămintea celor nouă locatari, așezată atent pe rafturi din lemn și plastic. Tot în hol am dat 
peste un uscător uzat, încărcat cu haine. În imediata proximitate a holului, pe partea dreaptă 
cum vii de la intrare, se găsește bucătăria. Încă două camere mai mici sunt dispuse pe latura din 
partea strângă, cum vii de la intrare, „încadrate” de cele două băi ale apartamentului. 

La bucătărie se gătește și se mănâncă de regulă cu rândul. Mesele comune sunt aproape 
inexistente. Vesela și tacâmurile în schimb sunt folosite la comun. Fiecare a adus câte ceva 
pentru a o întregi, vasele sunt totuși, în cea mai mare parte, „moștenite” de la cei care au locuit 
înainte apartamentul. Bucătăria dispune de două mese simple, lipite, formând un singur corp, 
utilizate atât la pregătitul mâncării cât și la servit, un dulap de bucătărie din anii ‘60-‘70, cu 
vitrină, în care stau la vedere două șiruri de căni și pahare, un frigider din aceeași epocă și un 
cuptor cu microunde. Băile sunt destul de îngrijite, dar cu faianță veche, care pare să nu fi fost 
schimbată de la construirea imobilului, din anii ‘70.

Întreținerea căminului este minimă, administrația asigurând doar dezinsecția camerelor și 
curățenia în spațiile comune (holul imobilului, scări). Nu există controale periodice și nici reguli 
stricte de menținere a curățeniei și a bunei stări a spațiilor de locuit. Apartamentele sunt date în 
gestiunea studenților locatari care-și negociază ei înșiși regulile minime necesare conviețuirii. 
Spre deosebire de căminul din Brâncoveanu, unde intervenția administrației este neglijabilă, nu 
același lucru se întâmplă în căminul privat Carpex. 

Căminul privat apare ca instituție în centrele universitare din România destul de recent, ca 
urmare a cererii crescute de locuri de cazare pentru studenți. Numărul din ce în ce mai mare de 
studenți determină apariția unor astfel de cămine în care condițiile de confort sunt net superioare, 
dar unde și chiria este pe măsura acestor condiții, iar controlul administrativ cu mult mai riguros. 
Un exemplu în acest sens este căminul administrat de unitatea meșteșugărească Carpex. Inițial 
imobilul a fost un bloc de nefamiliști, dar a suferit transformări. 

Căminul este amplasat relativ aproape de centrul orașului, la 10 minute distanță de metroul 
de la Timpuri Noi, în proximitatea parcului Carol și Tineretului. În vecinătatea căminului se 
găsesc foarte multe locuri adecvate întâlnirilor și distracțiilor: cafenele, restaurante, cluburi. Nu 
lipsesc nici locurile de aprovizionare, căminul dispunând de un minimarket la parter, cu o ușă 
spre stradă și cu alta spre holul de la intrare. Zona în care este amplasat constituie unul din 
avantajele invocate de studenți. Un altul este dat de curățenia camerelor și a locurilor comune. 
Căminul dispune de bucătărie comună pe fiecare etaj, de uscătorie și de loc pentru fumat. 

Printre dezavantaje se numără chiria destul de mare – 450 lei de persoană în camere 
de câte două persoane (prin comparație, în Grozăvești o persoană achită 130 de lei), rigoarea 
în privința păstrării liniștii și curățeniei, accesul restricționat al persoanelor străine în interiorul 
căminului. Pentru a include persoane străine în imobil, studenții locatari sunt nevoiți să depună 
cerere în prealabil. 

Studenții sunt supuși unor controale periodice neanunțate din partea administrației pentru 
verificarea curățeniei și bunei stări a camerei. Orice mică abatere de la aceste norme poate să 
atragă după sine excluderea din cămin. 

Bucătăriile sunt foarte puțin utilizate, deși sunt utilate cu tot ceea ce este necesar (studenții 
au fiecare câte un mic dulăpior personal în care pot să-și țină vasele și alimentele de bază). În 
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bucătărie studenții de regulă vin să-și încălzească mâncarea pe care o primesc de acasă, de la 
părinți. Bucătăria nu este un loc convivial, de socializare, din cauza camerelor de luat vederi 
puse cu scopul de a-i supraveghea pe studenți. Aceștia nu au voie să fumeze în bucătărie și nici 
să facă mizerie. Cum păstrarea curățeniei este un lucru relativ, perceput diferit de studenți și 
de personalul administrativ, locatarii sunt deseori apostrofați, amenințați chiar și cu datul afară 
pentru nerespectarea regulilor de igienă. Camerele se transformă, nu de puține ori, în spații de 
relativ refugiu din fața personalului administrativ, care tinde să controleze total viața de cămin. 

Dacă băieții sunt ferm categorici împotriva acestor reguli, fetele tind de foarte multe ori să 
le internalizeze. Dar și într-un caz și în celălalt, atât fetele, cât și băieții au atitudini reactive la 
aceste reguli, de încălcare programatică a lor. 

Și din ce în ce, au început să ne impună, mai multe chestii. Reguli peste reguli și vă dați seama 

că nu ne convine, adică suntem tineri, adică... Vrem și noi să avem libertate. Nu ies afară și... 

îmi zici cu o săptămână înainte: chiria, chiria, chiria... păi... Și de când a venit noua casieră, e 

mai bine. Adică nu ne mai bate așa la cap... Nu mai vine să ne controleze în cameră. Acum 

îi respecți pentru că te respectă. Înainte de fricăăă... plăteai chiria, de frică... „aoleu, să nu fac 

gălăgie că mă ceartă...” În momentul în care apare o problemă, nu știu, cu persoana pe care o 

aduc la mine, eu răspund. Mi se pare normal. Nu stau să fac cereri, nu știu, dau un exemplu: 

vii și tu cu o gagică din club, da? Tu vrei să o aduci în cameră, ce faci, trebuie să faci cerere 

dinainte? (M.P., student, 23 ani)

Încălcarea regulilor de curățenie prin fumatul pe hol (singurul spațiu comun nesupravegheat 
cu camere video) este un mod de opoziție la regulile impuse, de manifestare liberă, contra 
constrângerilor. 

(…) ne adunam în bucătărie. Pentru că nu erau camere, puteam să facem ce vrem. Eram ca 

la noi în cameră. Acum, nu mai putem să facem treaba asta pentru ca suntem sancționați. La 

modul că ne avertizează că la următoarea abatere vom fi dați afară din cămin… Și stăm ori pe 

hol, ori pe balcon, vara, sau în camera… Bine, teoretic nu am avea voie nici pe hol, dar având 

în vedere că nu ne poate controla nimeni. [Scrumul unde îl puneți când fumați, pe hol?] Pe 

jos. Și apoi ca să nu își dea seama cine a fumat dăm cu piciorul, îl aruncăm așa, la altă ușă. 

(D.S., studentă, 22 de ani)

Studenții din Carpex au o atitudine reactivă la regulile administrative rigide. Aceeași 
atitudine reactivă au și studenții din Tei, dar nu atât la modul invaziv al personalului administrativ 
cât mai ales la lipsa de implicare a administrației în păstrarea liniștii și curățeniei. Și într-un caz 
și în celălalt, spațiul comun ajunge să fie degradat de chiar cei care-l locuiesc. Dacă în căminul 
privat Carpex am întâlnit o bucătărie curată, dotată cu cele necesare, dar goală, ușor aseptică, 
în căminul Tei ne-am confruntat cu situația de a nu putea pătrunde în sala de lectură, acolo 
unde se baricadase unul dintre studenții care aveau nevoie de liniște pentru a învăța. 

Există fără îndoială o ierarhie valorică a campusurilor bucureștene care ține de amplasarea 
geografică, mai aproape sau mai departe de centrul orașului, dar și de istoria fiecărui loc în 
parte. Sunt cămine studențești cu o anumită tradiție, unde valorile se transmit de la o generație 
la alta, și cămine de dată recentă, situate de regulă la periferie, în zone marginale, unde viața 
cotidiană este limitată la acțiuni de strictă necesitate. Căminele considerate centre de viață 
studențească sunt căminele din Grozăvești și din Regie, celelalte cămine, cum ar fi căminul 
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din Tei sau din Brâncoveanu, dar și cele din Leu, Panduri, Fundeni, Pallady sunt considerate 
periferice. Delimitarea dintre centru și periferie nu ține atât de nivelul de confort cât mai ales 
de un anumit cadru cultural, de ceea ce s-ar putea numi cultură a campusului: o viziune și un 
stil de viață proprii, prezența unor atribute particulare ale spațiului, activități, reguli, ritualuri și 
sărbători specifice vieții de cămin; un anumit spirit, o anumită atmosferă. 

Auzisem doar când am făcut înscrierea că toți studenții își doresc să vină în Grozăvești că aici 

sunt toate cluburile... Ei, nu le aveam eu prea mult cu cluburile și partea asta dar mi-a plăcut 

după aceea foarte mult zona… E aproape de gară, aproape de facultate, aproape de centru, 

deci... și de asta și în anii următori nu am vrut să schimb zona în niciun fel. Anul acesta a fost 

cea mai mare chestiune pentru că s-au deschis căminele din Gaudeamus la noi la facultate. 

Super aranjate, cu bucătărie, cu baie, adică... stil apartament, așa… Și aș fi putut să intru acolo 

doar că astea erau în Panduri. „Bă, nu schimb!” Știam și locul aicea, campusul... așa... numai 

când intri îți dă așa o altă stare... părculețul, pub-urile astea două de aici. E plin de viață. (F.V., 

studentă, 24 ani, cămin Grozăvești)

Atmosfera ideală de campus ține de proximitatea cadrului natural și a locurilor de distracție, 
întâlnire și recreere, de posibilitatea de a fi în contact cu ceilalți. Ține până la urmă de viață. Prin 
contrast, periferia este locul unde interacțiunea între studenți este minimă, unde studentul vine 
doar pentru nevoile stringente, restul activităților desfășurându-le în afară. Căminul de la periferie 
este asemenea unui hotel, fără să dispună în schimb de condițiile de confort ale unui hotel. 

Eu merg foarte mult în Regie. Căci foarte mulți [dintre prietenii mei] sunt la Politehnică. Și 

foarte mare diferență este între Regie și ce este aici… Regia este exact cum auzi când îți vine în 

minte ideea de cămin. Acolo e! Aici e foarte liniște. Nu auzi muzică. Eu când rămân singură în 

cămin, nu vreau să dorm aici, plec cât mai departe… Nu se aude absolut nimic… Pe când în 

Regie, băieții ies, rareori nu e cineva pe holuri, mai ales vara. Mai mult îmi place acolo, chiar 

dacă e doar o cameră. Ca și condiții, într-adevăr e mai prost. Mai ai noroc să dai și peste câte 

un gândac, doi. La băi igiena cam lasă de dorit. Dar e ideea de a fi uniți. Ne strângem pe 

holuri, ieșim. Aici nu ies oamenii. Suntem strict noi ăștia din apartament și atât (A.M., studentă, 

19 ani, Brâncoveanu). 

Căminul ca loc de inițiere 

În campusul din Grozăvești, spre deosebire de căminele de la periferie, există o cultură 
a campusului caracterizată prin reguli comunitare (diferite de cele administrative), rituri de 
trecere, de agregare la un grup sau la altul, roluri și poziții care se transmit și se schimbă de la 
o generație la alta. Studenții înșiși se referă la o moștenire transmisă de la o generație la alta, de 
la cei mai în vârstă la cei mai tineri. 

Mulți dintre studenți cer continuitatea. Dacă anul ăsta au fost să zicem 500 de studenți în căminul 

acesta, în toamnă din acești 500 cam 50% sigur își păstrează continuitatea în acest cămin. Și 

dacă se păstrează continuitatea, așa a fost în ultimii cinci - șase ani, se păstrează moștenirea, să 

zicem, formatul, structura care deja s-a creat, un anumit spirit care se transmite. Și cei noi vin cu 

ceva nou și cei vechi vin cu ce au învățat și se remodelează în fiecare an, apar lucruri noi, nu 

putem să rămâneam la cum am fost anii trecuți, ne adaptăm la ce e nou, dar spiritul căminului 
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e cam același: să fie comunicare, să se înțeleagă studenții între ei, să avem o legătură bună cu 

personalul de serviciu, cu administrația. (F.P., doctorand, 26 ani, cămin Grozăvești)

Dacă regulile și obiceiurile se mai pot schimba, spiritul locului nu. Spiritul este cel care 
dictează regulile comune de comunicare și conviețuire. Spiritul locului este echivalentul stilului 
de viață studențesc, de campus, în accepțiunea dată acestui termen de către Amos Rapoport, 
despre care am vorbit anterior. Stilul de viață presupune negociere, evitarea sau înlăturarea 
exceselor. Conviețuirea presupune dialog și compromis, spirit care se transmite și se moștenește, 
dar viața de cămin nu este scutită de excese, dimpotrivă. Comuniunea spre care tind tinerii 
studenți nu poate fi atinsă decât prin ieșirea periodică, ritualică, din cotidian. Căminul este fără 
îndoială un loc de inițiere a celor mai mici, a mezinilor sau „bobocilor” de către cei mai mari, 
„mai vechi”. 

Am ieșit la început cu cineva de la etajul șapte și am făcut cunoștință și „ce an ești? Aaa, anul 

întâi, boboacă!” A fost așa o tresărire, „carne proaspătă”, ca să zic așa. La modul că atunci când 

auzi că e boboc, spui că e din provincie și automat e mai bleguț, poate fi păcălit… fiind și fată. 

E mai ușor de modelat și de profitat. Dar am avut grijă să-mi dau seama. Am fost și genul care 

am ieșit acasă și știu la ce să mă aștept. (A.M., studentă, 19 ani, Brâncoveanu)

Relația de inițiere presupune supunerea celui mic, necunoscător a mediului studențesc, 
de modelare și manipulare după dorința proprie a celui deja inițiat. Performanța „bobocilor” 
este de a învăța cât mai mult de la cei mai mari, de a experimenta, dar în același timp de a nu 
renunța la propria personalitate.

Am stat la Grozăvești, în D, în primul an. Etajul cinci, cu un coleg de la drept. A fost, așa, un 

șoc, pentru că trebuia să-mi fac mâncare singur, să mă spăl singur, să-mi calc singur, să-mi 

fac curățenie singur și să mă-nțeleg cu un coleg pe care abia îl cunoscusem. Și-a fost cam 

dificil… Mi-a folosit, dar a fost mai greu la început, e adevărat. Colegul meu era mai mare ca 

mine cu un an și avea un aer de student învățat, de student obișnuit cu căminu’. Eu eram cel 

mezin, trebuia să învăț de la el, să mă acomodez după regulile lui. Pentru că era mai mare și 

cumva arăta, asta era atitudinea lui, încerca să mă educe într-un stil propriu… Da, el era mai 

vechi. Venise să mă-nvețe. Dar n-a putut pentru că avea niște reguli care nu mi se păreau 

sănătoase… Mă rog, reguli cu somnu’ să… na, că mă culcam devreme, că a doua zi aveam 

cursuri, el chiulea și nu-i păsa de program, așa putea să stea noaptea să se joace pe laptop, să 

piardă nopțile. (C.V., student, 22 de ani, cămin Grozăvești)

Glumele și farsele sunt foarte importante în stabilirea relațiilor de inițiere. Este un mod de a 
relaționa într-un alt registru, extatic, paralel vieții obișnuite. De regulă mezinul sau bobocul face 
obiectul acestor glume sau șotii, jucând rolul celui „bleguț”, ușor de manipulat. Dar rolurile pot 
fi adesea inversate, creându-se atmosfera unui permanent bizutaj în care prin rotație unul din 
grup îndeplinește rolul celui luat în râs. Glumele contribuie până la urmă la sudarea relațiilor, 
fiind, așa cum ne-a spus I.M. (masterand, 22 de ani, Tei) „mai la îndemână când abia l-ai 
cunoscut pe celălalt”. Într-un spațiu limitat pe care trebuie să-l împarți cu ceilalți „e de preferat 
să glumești, decât să te cerți”. 
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Privațiuni, sărăcie și precaritate

Viața de cămin presupune în primul rând traiul la comun, capacitatea de a conviețui cu 
ceilalți, efortul constant de adaptare la condiții cu totul diferite de cele din sânul familiei, de a 
face față stresului și stării de precaritate maximă. Nu toți studenții își permit o masă zilnică la 
cantină. În Grozăvești, de exemplu, încă se mai gătește pe holurile căminelor. În căminele de la 
periferie nivelul de trai al studenților este încă și mai scăzut. 

Nu prea mâncăm. Asta am observat, nu prea mâncăm. Mâncăm seara. O dată pe zi, și asta 

ca să nu-ți fie foame când te pui în pat… Ne luăm cu alte chestii pe care le considerăm mai 

importante, deși cealaltă ține de sănătatea noastră, dar... Orice, numai mâncare nu. (S.B., 

student, 20 de ani, Tei)

Trecerea de la mediul familial la cel de cămin poate fi un șoc pentru cel în cauză. Studentul 
căminist este nevoit să se adapteze la cadrul deja existent al traiului în comun, să conviețuiască 
cu acei colegi cu care a fost repartizat și pe care de cele mai mute ori nu-i cunoaște.

(…) am rămas șocată în anumite privințe când am ajuns aici. Că tot așa, nu eram obișnuită. 

Venind de acasă, dintr-un mediu foarte liniștit, am dat peste niște colege, cel puțin în anul I, 

foarte, foarte diferite de mine. Erau cu distracțiile, cu băieții, îi aduceau în cameră, dormeau aici. 

Dormeau și cu lumina aprinsă. Nu aveam condiții de loc. (N.P., studentă, 22 ani, Brâncoveanu)

La cămin nu deții nici măcar camera ta. Studentul căminist este practic tot timpul împreună 
cu un altul, la început total necunoscut. Dialogul, discuțiile sunt inevitabile și indispensabile în 
cunoașterea celuilalt. Nu poți rezista în campus fără dispoziția de a dialoga. 

Personalizări ale spațiului de locuit

Într-o lume a valorilor de grup, camera poate să devină un loc al etalării personalității 
proprii. Deși camerele sunt împărțite la rândul lor, fiecare deține totuși un colț al lui, propriu, 
care devine oglinda personalității sale. Camera de cămin este transformată după gustul și 
idealurile celor care o locuiesc. Transformările pot fi minore, sau dimpotrivă presupun pictarea 
pereților în așa fel încât colțul decorat să-l reprezinte pe ocupant ca persoană unică. 

Gestul de ornamentare al camerei de către student se află în relație directă cu gradul său 
de posesie al spațiului. Camera de cămin poate în același timp să rețină pe cel care-o locuiește 
să intervină, în virtutea caracterului său tranzitoriu. Este cazul lui A. M. (studentă, 22 de ani, 
cămin Grozăvești) care optează pentru un decor minimalist, pentru a nu schimba foarte mult 
aspectul camerei, fiind conștientă de trecerea ei prin acest spațiu. 

Nu-mi place să am chestii pe pereți, pentru că dacă vine cineva și nu-i place cum le-am lipit 

eu sau… nu este casa mea și camera mea și... Nu pot să zic că asta-i casa mea. Nu pot s-o 

numesc casa mea, e spațiu mic, nu pot. Dar totuși tre’ să am grijă să nu, na… nu mi-ar plăcea 

să intru-ntr-o cameră și să fie mâzgălituri… (A.M., studentă, 22 ani, cămin Grozăvești)
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Dar de foarte multe ori pereții sunt ornamentați și sunt păstrați ca atare, ani de zile, de voie 
sau de nevoie, de către studenții care-i „moștenesc”. Este și cazul lui C. V. care a păstrat decorul 
găsit în camera în care locuiește acum. 

Am găsit camera relativ curată… peretele colegului era cu floricele. A fost cameră de fete, și-

avea floricele. În schimb, a preferat să transforme florile în monștri, în spirite și demoni, care 

să-l inspire, nu știu, poate-n somn, habar n-am… Camera mea în schimb, partea mea este una 

zen, am găsit-o foarte bine decorată, da’ are niște forme decupate și lipite pe perete. Norișori, 

floricele, fluturi, un soare și mai am la capătul patului o floare pictată. Așa a fost, a arătat bine și-

am zis c-o păstrez, de ce să nu, e munca altuia totuși și n-arată rău. (C.V., student, 22 ani, cămin 

Grozăvești)

De foarte multe ori decorul vechi, moștenit, nu este agreat de către noii veniți dar este 
păstrat de nevoie, orice modificare presupunând o investiție pe care nu și-o permit. 

Mi-aș fi dorit să-mi pun amprenta. Sinceră să fiu, desenele care sunt aici sunt oribile… Un 

desen copilăresc care… S-au făcut foarte multe glume răutăcioase. E gen… desen făcut de un 

copil, nu știu, de clasa a II-a. Toată lumea, cum intră în cameră, acolo își îndreaptă atenția. Și 

automat, fiind patul aici…  Mie îmi atribuie peretele. Mulți colegi cam așa spun. (A.M., studentă 

19 ani, Brâncoveanu)

Camerele de fete sunt mai dichisite și mai curate decât cele de băieți. Fetele sunt mai 
atente la modul în care arată spațiul în care locuiesc și mai tentate să împartă lucrurile. 

Mă bucur că nu am nimerit într-un apartament mixt. Că sunt, de exemplu, două camere de 

băieți, una de fete, sau două de fete, una de băieți. Din câte am înțeles de la colegele care stau 

într-un astfel de apartament, e problema cu curățenia la baie. Plus că nu e aceeași intimitate. 

Când ieși din cameră… ei (băieții) sunt într-o continuă distracție, muzică, bere. (A.M., studentă 

19 ani, Brâncoveanu)

Nevoia unui spațiu personal este resimțită uneori acut, mai ales de cei obișnuiți să aibă 
un astfel de spațiu în sânul familiei. Adaptarea la un mediu colectivist de locuire este de cele 
mai multe ori dificilă. Studenții învață să conviețuiască, să împartă cu ceilalți bunuri, idei, dar și 
gânduri dintre cele mai intime.

Nu trebuie să stai doar cu colegul de cameră, mai stai în cameră și la alți colegi, mai vorbești, 

mai discuți despre facultate despre anumite materii despre anumite subiecte de viață, deci nu 

trebuie să fii legat doar de cameră... eu mă găsesc definit ca și cum aș fi în cămin nu neapărat 

într-o singură cameră, cam așa mă văd eu. (F.P., doctorand, 26 ani, cămin Grozăvești)

Îi frumos în cămin. Căminul are și părți bune… Nu numa’ cu colegii, adică totuși, avem aici un 

colectiv, ieșim pe-acolo și stăm la bârfă…  Nu, avem momente frumoase, mergem în cameră 

la cineva, cântăm, avem aniversări, ne distrăm, jucăm mima. Deci e și frumos în cămin, avem 

un colectiv. Apoi este ieftin, față de chirie, și asta contează foarte mult. Condiții rezonabile, 

pentru banii ăștia. (C.V., student, 22 ani, cămin Grozăvești)
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Căminul ca loc paideic

Căminul este un loc paideic, de învățare, de modelare a firii și personalității studenților, 
care presupune trecerea de la adolescentul susținut de părinți la adultul care trăiește pe cont 
propriu.  

Eu am apreciat fiecare lucru pe care l-am avut acasă când m-am mutat în cămin, pentru că mi 

se părea că am foarte multe acasă față de cămin. De exemplu acuma o să-mi iau cuptor din 

banii mei, cuptor cu microunde. „A, păi, am nevoie de el”, știu ce-nseamnă să stai fără cuptor, 

este ceva, wow, să ai cuptor cu microunde, este ceva… să ai un loc al tău, un apartament, 

după ce stai în cămin și-mparți camera și-nveți să fii mai tolerant, că nu tot timpu’ te-nțelegi cu 

colega. Oricât de bună ar fi colega, tot sunt diversiuni. Și înveți să cedezi și ea învață să cedeze. 

Și știi când tre’ să aplanezi niște conflicte… Nu poți să înveți toate astea stând în camera ta și 

făcându-ți părinții toate poftele. Și mai e chestia că-ntâlnești oameni de la alte facultăți, schimbi 

idei, mai vorbești cu ei, mai înveți chestii de la ei. (A.M., studentă, 22 ani, cămin Grozăvești )

Atașamentul față de campus nu exclude mobilitatea. Studenții sunt nevoiți să fie mobili 
măcar că-și schimbă în fiecare an, dacă nu campusul, atunci cel puțin camera. Mutatul de colo 
colo nu este o experiență plăcută, fiind percepută de cele mai multe ori ca stresantă, de evitat 
în orice caz. Atât în cazul tinerilor căminiști, cât și în cazul chiriașilor mobilitatea nu este privită 
ca un avantaj, ci ca o mare povară și încercare. Și unii și ceilalți tind spre un loc sigur, stabil care 
să le oferă o anumită continuitate. Pentru I. M. (masterand, 25 de ani, Tei) schimbarea locului la 
începutul fiecărui an este „cel mai enervant lucru”.

Primul an de facultate am stat într-un cămin privat pentru că nu am prins loc la căminele de 

stat, nu am avut media suficient de mare. Dup-aia anul doi Panduri, anul trei Leu, apoi am 

fost la un master la Limbi Străine, la care am stat un an în Grozăvești și al doilea an am stat în 

Regie... anul trecut am stat tot în Leu, și anul ăsta aici. Și am mai stat o vară în Stoian Militaru, 

în Fundeni, am stat și-n Măgurele două săptămâni până am prins loc în oraș. [Și cum e să te 

plimbi de colo colo?] E cel mai enervat lucru… E cea mai enervantă chestie de când am venit 

în București. Trebuie să mă mut practic la fiecare sfârșit de an, să stau vara undeva și apoi la 

începutul toamnei iarăși să-mi caut alt loc. (I.M., masterand, 25 ani, Tei) 

La cămin nu te poți simți acasă. Schimbarea camerei de la un an la altul, depozitarea 
lucrurilor peste vară, în locuri inadecvate (căminele nu dispun de locuri speciale de depozitare 
a lucrurilor personale ale studenților) determină caracterul temporar al acestui gen de locuire. 
Acasă este încă la părinți sau nicăieri, un loc care ține mai degrabă de amintire sau de aspirație, 
dar nu de un spațiu fizic concret. 
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„Viața în două etape”. Perspectivele locative ale absolvenților

Majoritatea studenților care azi locuiesc în cămin sunt conștienți că cel puțin într-o primă 
etapă, după absolvire, vor locui cu chirie. Pentru cei mai mulți maximul din cât își pot permite 
este să locuiască împărțind un apartament cu o persoană sau mai multe. Majoritatea visează că 
vor ajunge cândva, într-un timp adesea greu de definit, să aibă o locuință proprie. Pentru cei 
mai mulți visul ultim rămâne o casa pe pământ, cu grădină și curte. 

Nu vreau să stau la bloc. Știu sigur că nu la bloc. Eu am crescut la casă, cu câine-n curte iar 

vara ies la o măsuță cu un scaun și văd câinele lângă mine, da? Asta vreau. (A.M., studentă, 

22 ani, cămin Grozăvești)

Poate până la anu’ o să rămân în cămin, încă un an și jumătate, fiindcă atât ține masterul.  

Dup’-aceea, mi-aș dori să stau la casă, aș vrea să am casa mea cu curtea mea, însă știu că 

e greu în București, trebuie foarte mulți bani. Aș sta poate în chirie o perioadă, c-așa este 

împrejurarea. Da’ nu am nici banii, nici spațiul să-mi fac așa ceva, aș sta poate-n chirie, dar în 

timp aș vrea să stau la casă, nu la bloc. (C.V., student, 22 ani, cămin Grozăvești) 

„Viața în două etape” este modul în care tinerii studenți își proiectează viitorul: o primă 
etapă, imediat după facultate, percepută ca activă și individuală în care să locuiască într-un 
apartament aproape de centru, urmată de o a doua etapă, cea a împlinirii profesionale, când 
vor locui cu familia într-o casă la marginea orașului sau chiar la țară. 

Îmi imaginez probabil, în tinerețe să spun așa, că voi locui undeva într-o garsonieră, într-un 

spațiu cât de cât restrâns. Dar probabil după 35, când o să fiu mai legat de familie sau ceva de 

genul, la o casă… am locuit toată viața în bloc, dar am bunici la țară și m-am simțit mult mai 

bine la țară întotdeauna. (C.V., student, 19 ani, Tei)

Frica de viitor. Aventura locuirii cu chirie

Mi-e frică să mă gândesc... da, mi-e frică să mă gândesc la viitor. Pentru că nu știu exact ce-o 

să fac, nu sunt hotărâtă. Zic că mai e, mai e până atunci. Mai am timp să mă gândesc. Probabil 

la anul o să mă mut într-o chirie, cu sora mea. (D.S., studentă, 22 ani, Carpex)

Această destăinuire este relevantă pentru sentimentul de insecuritate și incertitudine pe 
care tinerii în pragul absolvirii îl resimt în fața unui viitor extrem de incert. Dincolo de visele pe 
care tinerii și le fac în materie de locuire, există teama și nesiguranța în fața perspectivei de a 
locui cu chirie, date fiind costurile mari comparativ cu salariile unui tânăr profesionist, precum 
și lipsa unui cadru care să reglementeze relația chiriașilor cu proprietarii. De teama locuirii cu 
chirie, foarte mulți studenți își prelungesc locuirea în cămine prin continuarea studiilor la master 
sau chiar la doctorat. Locuirea în cămin le permite economisirea unei anumite sume de bani 
pentru a se descurca să-și plătească, după absolvire, o chirie cât de cât decentă. 

Pe lângă tinerii care doresc să-și prelungească șederea la cămin, există și categoria celor 
care vor o schimbare în stilul lor de viață. Pentru cei din urmă chiria pare să fie un mod de 
locuire mai stabil decât locuirea la cămin. Lipsa certitudinii obținerii unei repartiții în campus, 
condițiile de multe ori extrem de precare, îi determină pe mulți să își dorească o locuință în 
afara campusului. Chiria în acest caz nu este atât o opțiune cât o necesitate din cauza lipsei 
veniturilor necesare achiziționării unei locuințe proprii. 
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Eu vreau să termin în primul rând cu căminele. Sper ca ăsta să fie ultimul an. Cred că o perioadă 

destul de lungă o să stau în chirie. Nu visez să-mi cumpăr casa mea pentru că nu mă imaginez 

stând foarte mult timp într-un singur loc, în anii imediat următori. Din punctul ăsta de vedere mi se 

pare rentabil să stai cu chirie. Stai mai mult timp într-un loc, o să te simți la un moment dat ca și cum 

ar fi casa ta, dar poți oricând pleca de acolo. (I.M., student master, 25 ani, Tei) 

În România și în special în București, locuirea cu chirie nu face parte dintr-un cadru foarte 
bine reglementat, cu legi și norme care să fie respectate. Cei mai mulți proprietari care închiriază 
nu și-au făcut o profesie din a închiria. Sunt închiriate locuințele dobândite în plus, de regulă 
moștenite și mult mai rar achiziționate special pentru a fi închiriate. Nu există practic un cadru 
instituțional care să reglementeze relația dintre chiriași și proprietar, închirierea unei locuințe 
pe baza unui contract încheiat în formă autentică și înregistrat la organele fiscale fiind încă o 
practică rareori întâlnită. Există totuși o legislație care stipulează condițiile în care o locuința 
poate să fie închiriată, dar care din păcate de cele mai multe ori nu este respectată. Atât legea 
chiriașului nr. 114 / 1996 cât și Noul Cod Civil intrat în vigoare de pe 1 octombrie 2011, prevăd 
obligativitatea înțelegerii dintre proprietar și chiriași pe baza unui contract scris, care să fie 
înregistrate la organele fiscale. În realitate, legea ajunge să fie de cele mai multe ori încălcată. 
Închirierea se face pe baza unei înțelegeri verbale sau uneori scrisă, dar fără valoare juridică 
(semnarea unui contract de ambele părți fără avizul notarului sau neînregistrat la organele 
fiscale). Acest lucru se petrece chiar și în cazurile în care închirierea este intermediată de o 
agenție imobiliară. Lipsa contractului se traduce prin evitarea taxelor fiscale, care nu sunt deloc 
mici (16% taxa pe venit şi 5% Contribuțiile de Asigurări Sociale). 

Dată fiind lipsa unui contract, locuințele închiriate sunt de foarte multe ori improprii 
locuirii. Condițiile sunt foarte proaste comparativ cu prețurile destul de ridicate. A locui cu 
chirie înseamnă a-ți asuma o serie întreagă de riscuri. Nu întâmplător aproape toate persoanele 
intervievate ne-au povestit experiențele locuirii în chirie ca pe adevărate aventuri, de cele mai 
multe ori extrem de neplăcute. Pentru categoria absolvenților de facultate, locuirea cu chirie 
reprezintă o experiență cu o încărcătură simbolică foarte puternică. 

A. C. locuiește acum într-un apartament cu două camere de 53 metri pătrați, lângă parcul 
Tineretului. Este un apartament destul de spațios dotat cu toate cele necesare unei locuiri 
decente, pe care îl împarte cu una dintre prietenele ei. Doar împreună reușesc să achite chiria 
apartamentului și să se bucure atât de confortul pe care-l oferă apartamentul cât și de zona 
destul de liniștită și plină de verdeață din cartierul Tineretului. Înainte A.C. a locuit în căminele 
studențești ale facultății UNATC, iar după terminarea facultății încă în trei apartamente, în 
postură de colocatar, în condiții „groaznice”.

Să te trezești în timpu’ nopții, că nu poți să dormi din cauza frigului, nu doresc nimănui. 

Deci nu știi cum să te-ncălzești, n-ai cum, să stai cu pătura pe nas, dar în așa fel ca să poți să 

respiri. Groaznic! Niște covoare foarte nasoale pe jos, mobila bunicii care mirosea a naftalină, 

groaznic! Aragazu’, din ăla foarte foarte vechi, care era ruginit. Și râdeam cu fetele, zic: „băi, 

dacă punem acuma o tavă c-un curcan, ce faci? Ăsta-ți dărâmă casa”. Deci era… nu puteai să 

pui o oală de zece kile, că te gândeai „bă, s-ar putea să cadă și te trezești că…” Dar, în schimb, 

proprietara, foarte… adică, domn’e, tre’ s-avem grijă de apartamentu’ ei, și avea din astea de 

venea foarte des pe la noi fără să ne anunțe, ca să verifice ea apartamentu’… (A.C., femeie, 

30 ani, chiriaș Tineretului)
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Locuirea cu chirie presupune foarte multă mobilitate. Nu de puține ori locuirea cu chirie 
începe chiar din perioada studenției. Datorită locurilor limitate în campusurile universitare studenții 
sunt nevoiți să stea în gazdă sau să închirieze mai mulți un apartament. A sta în gazdă în același 
apartament cu proprietarul este practic alternativa la camera de cămin, pentru studenți. Uneori 
veniturile limitate din primii ani de după absolvire prelungesc perioada de stat în gazdă. Pentru 
V. D. (femeie, 29 ani, chiriaș, Piața Muncii), primul an de studenție a reprezentat o adevărată 
perindare dintr-un loc în altul. Obținerea unui loc în cămin, după experiențele negative repetate 
ale locuirii cu chirie în aceleași apartamente cu proprietarii, a survenit ca o adevărată salvare. 

Dintre chiriașii intervievați niciunul nu-și dorește să locuiască cu chirie, dacă ar avea 
posibilități toți ar opta pentru o casă proprie. Majoritatea nu-și permit un credit pentru locuință 
și în același timp se tem de perspectiva îndatorării pentru tot restul vieții. 

Cred că... eu am un blocaj, știi? La modu’... nici nu întrevăd o soluție imediată: „Da’ uite, anu’ 

ăsta o să-mi cumpăr casă și fac chestiile astea”. Dar în același timp nici nu mă închipui într-o 

eternitate stând în apartamente închiriate, știi? Adică acuma mă gândesc că mă mai descurc 

cum mă mai descurc, da’ la bătrânețe habar n-am, cum aș putea să fac chestia asta… (R. M., 

femeie, 38 ani, chiriaș Berceni) 

Dacă la început locuința cu chirie poate să însemne mai multă libertate în raport cu mediul 
parental, cu trecerea timpului poate să survină angoasa mutărilor prea dese, nesiguranța pe 
care ți-o dă mutarea dintr-un loc în altul. Nevoia unui loc personal, securizat și stabil este 
resimțită de majoritatea respondenților noștri.

E unu’ dintre aspectele cele mai nesuferite ale vieții, mutatul dintr-un spațiu în altul, pentru că 

totuși avem casă de oameni, cu toate lucrurile adunate, cu bicicletă, cu aragaz, cu frigider, cu 

pat, cu tot ce este, ca obiect, într-o casă de oameni, mai puțin anumite elemente de mobilier. 

Și mi-e foarte, foarte greu să mă mut. (R.M., femeie, 38 ani, chiriaș Berceni)

Nu-mi place să mă mut. Mă obișnuiesc într-un loc, e casă, cum ziceam, că mă integrez în acest 

spațiu și e al meu după o vreme, adică nu mi-l construiesc eu, ci cumva fac acolo cuibu’. Și nu 

m-aș muta nici mort. (P. C., bărbat, 41 ani, chiriaș Piața Muncii)

Obiectele tale, obiectele celuilalt. Amenajări și personalizări ale spațiului închiriat

Una dintre constrângerile locuirii cu chirie este nevoia limitării la obiectele considerate 
indispensabile. Chiriașul este pus în fața a două opțiuni: să renunțe la tendința de acumulare 
a obiectelor și să locuiască în apartamente gata mobilate, sau, dimpotrivă, să opteze pentru 
acumularea obiectelor personale și să caute locuințe nemobilate pe care să poată să le 
amenajeze după preferințele proprii. Acumularea obiectelor personale este nu de puține ori 
invocată ca o piedică serioasă în calea mobilității. Dificultățile create de mutarea mobilei și a 
celorlalte obiecte dintr-un loc în altul pot să determine chiriașii să rămână cât mai mult timp în 
locuințele pe care le-au închiriat deja. 

Primele mutări nu au fost o problemă pentru că nici n-aveam prea multe bagaje. În momentu’ 

în care am început să am bagaje și să prind rădăcină, a devenit o problemă destul de serioasă. 

Adică de prin 2010 când deja aveam frigider, deja aveam mobilă după mine, flori… oricum 
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la flori am început să cam renunț din 2010, că la un moment dat erau prea multe și nu mai 

puteam să le mai mut dintr-un loc în altu’. Era greu. Iar acuma mi-ar fi și mai greu să mă mut… 

(V. D., femeie, 29 ani, chiriaș Piața Muncii)

Chiriașul este nevoit să facă o permanentă triere a lucrurilor personale, lucrurile considerate 
de prisos fiind înlăturate. Cu toate acestea obiectele cu valoare sentimentală cum ar fi fotografiile, 
amintirile îl însoțesc totdeauna pe cel care migrează dintr-un loc în altul. 

(…) cu toate mutările astea am început să renunț la lucruri pe care eu le consideram super 

importante… Acum vreau să am cât mai puține și m-am gândit că sunt doar niște lucruri. Dar 

mai am foarte multe pe care le țin. Și astea sunt poze, rame cu poze, bilete, scrisori. Am scrisori 

din liceu, am cutii cu scrisori. Mă rog, niște pungi de cadouri în care sunt puse multe multe 

scrisori... Și astea sunt lucrurile pe care le car cu mine de ani de zile. (I.S, femeie, 31 ani, chiriaș 

Piața Universității)

Amenajarea spațiului închiriat presupune mult mai mult efort decât amenajarea spațiului 
într-un apartament proprietate personală. Prima etapă este înlocuirea obiectelor celuilalt cu 
obiectele tale.

Și a urmat ce fac eu după ce intru într-o casă. Golesc tot de toate obiectele care nu-mi aparțin. 

Iau fiecare obiect care este acolo. Aici erau foarte puține obiecte. Dar am strâns covoarele și 

tot ceea ce nu-mi aparține. (I. S., femeie, 31 ani, chiriaș Piața Universității)

Într-un spațiu închiriat e muncă de fiecare dată, pentru că tot arunci lucruri și toate astea-ți 

iau foarte mult timp, nu e ca și cum te-ai muta într-o casă nouă, pe care o găsești goală și 

te-apuci tu să schimbi lucrurile. Trebuie întâi să scapi de vechile năravuri și vechile obiecte ale 

proprietarului… Este, mi se pare, efortul cel mai mare. După care să vezi cum poți să intervii 

în spațiu’ tău. (R. M., femeie, 38 ani, chiriaș Berceni)

Chiriaș - proprietar

Relația necontractuală dintre chiriași și proprietari presupune efortul permanent de a 
negocia pentru rezolvarea problemelor inerente locuirii. Sunt preferate încă apartamentele 
închiriate direct de la proprietar celor închiriate prin agenție. Prietenii şi cunoștințele sunt 
intermediari mult mai de dorit decât agențiile imobiliare, atât de către chiriași cât și de 
proprietari. În plus, este o cale necostisitoare preferată de ambele părți. Dacă costurile plății 
agenției pot fi evitate, proprietarul poate să impună chiriașului costuri suplimentare precum 
plata unei garanții, echivalentul a uneia sau a două luni de chirie și uneori plata facturilor 
restante ale apartamentului închiriat. Adesea în lipsa contractului de închiriere, relația dintre 
chiriași și proprietari este tensionată, locuința devenind adesea un teritoriu disputat.

Unde stăteam la garsonieră avea o grămadă de lucruri și avea pretenția să le ținem acolo, 

adică proprietarul nu conștientiza faptul că de fapt eu îi plătesc pentru spațiu’ respectiv și că 

spațiu’ respectiv, atâta timp cât îl plătesc, îmi aparține. Și că eu nu am nevoie că vine el să-și 

țină lucrurile acolo și din când în când să-și mai ia nu știu ce. „Ce vă trebuie vouă atâta spațiu?” 

Păi am luat apartamentu’ respectiv pentru că-mi trebuie spațiu respectiv. (…) o desconsiderare 

profundă față de chiriași… (R. M., femeie, 38 ani, chiriaș Berceni)
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Negocierea dintre proprietar și chiriași nu vizează numai prețul chiriei, dar și a cheltuielilor 
aferente, precum și amenajarea spațiului în sine. În contul primei chirii, I.S. (femeie, 31 ani, 
chiriaș Piața Universității) reușește să impună proprietarului apartamentului pe care îl închiriază 
costul mobilei. 

Când am intrat în apartament era destul de gol. Aici în sufragerie era o singură masă mare, 

care e acum în balcon. Și nu mai știu ce. Și canapeaua. În rest era gol…  Mie mi-a plăcut că era 

înalt și mult spațiu. Mă rog, era 320 de euro. Dar puteam să negociem puțin. Când am ajuns în 

balcon, m-am uitat așa la Florin și el la mine și am zis că acum îl luăm. Dar am zis să negociem 

că n-are mobilă, că să vedem cum facem că noi nu avem mobilă. Și proprietarul e din Slatina. 

Și l-am sunat și am întrebat dacă din primii bani de chirie nu putem să luăm mobilă. Dintr-o 

lună, două. I-am zis că voiam un dulap, o bibliotecă, ceva, o altă masă în bucătărie. Și am 

vorbit și a zis că e ok. (I. S., femeie, 31 ani, chiriaș Piața Universității)

Într-o locuință închiriată orice amenajare se face doar cu acordul proprietarului, care de 
regulă este reticent la schimbări din cauza costurilor pe care ar trebui să le achite. Toate aceste 
cheltuieli ajung uneori să fie suportate de chiriași, care pentru a locui decent își asumă nu de 
puține ori costurile suplimentare. 

La orice reparație, la orice intervenție, trebuie să vorbești cu proprietarul, care de obicei nu 

vrea să facă absolut nicio investiție. Cu chiu, cu vai, când am dublat peretele, de exemplu, 

peretele din dormitor, am reușit să facem proprietaru’ să plătească materialele, dar toată 

munca, care-a fost mare, adică ne-am apucat noi, cu mâna noastră să facem un perete. Nici 

unu’ n-avea habar. Acum avem. (R. M., femeie, 38 ani, chiriaș Berceni) 

Spațiul închiriat este perceput diferit de către chiriaș și proprietar. Dată fiind lipsa unui contract 
scris care să stipuleze drepturile și obligațiile părților, spațiul de locuit poate să devină un teren 
disputat, perceput de către proprietar ca depozit de obiecte nefolosite, iar de către chiriaș ca loc în 
proces de transformare în vederea amenajării unui spațiu propriu. Pentru a se simți acasă chiriașul 
are nevoie să contribuie direct la metamorfozarea locului. Spațiul de locuit se transformă după 
chipul și asemănarea celui care-l locuiește, proces care întâmpină de cele mai multe ori opreliști 
din partea proprietarilor, care nu înțeleg să renunțe la obiectele proprii. 

Și același lucru l-am resimțit la mobilă: de exemplu aicea era un apartament cu mobilă foarte 

veche și ne-a lăsat ce era foarte rupt, stricat, să dăm afară. Dar, de exemplu, paturile nu vroiau 

sub nicio formă, dacă mi-e rău de ceva, ca să zic așa, mi-este rău de paturile din chirie. Pentru 

că toate sunt rupte, desfundate, nenorocite, dar în același timp, proprietarul nu vrea să renunțe 

la ele. Și acum am reușit în sfârșit să arunc patu’ din dormitor și să-mi fac patu’ meu, mare, 

bun, nou, frumos. Și deja dorm mult mai bine. Da, deci asta e, tot timpu’... (R. M., femeie, 38 

ani, chiriaș Berceni)

Relația non-contractuală dintre proprietari și chiriași tinde nu de puține ori să se transforme 
într-o relație de putere, care poate să conducă la „expulzarea” fără drept de apel a chiriașilor 
din spațiul închiriat. 

Cei trei ani de facultate, de stat cu chirie, nu știu, au fost infernali. Eram dată afară când îți era 

lumea mai dragă… Am mai avut o chestie undeva în Doamna Ghica (...) eram vreo patru fete, 

stăteam. A schimbat iala până să ne întoarcem noi de la facultate și nu am mai putut să intrăm, 
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asta după ce ne luase în avans chiria pe o lună, două, nu mai știu… Am avut numai experiențe 

din astea. (C. T., femeie, 35 ani, proprietar, Pantelimon)

Chiriașii au o imagine negativă în ochii proprietarilor. A nu avea o casă proprie poate să 
devină echivalentul unui statut incert, îndoielnic și uneori poate să însemne chiar a fi „ultimul 
om”.

Chiriașii sunt văzuți ca ultimii oameni. Ne-am dus să ne plătim întreținerea și toate cele: „A, voi 

sunteți chiriașii ăia”. În condițiile-n care „chiriașii ăia” plătesc lună de lună și nu avem, de-astea, 

cum le spune, restanțe. Și ne-au trebuit vreo cinci ani de zile, deci acuma au început să se 

relaxeze cei de la întreținere, alde președintele blocului și alți domni octogenari…  Ei credeau 

că noi stăm cu chirie pentru că suntem niște tălălăi care nu suntem în stare să... Na, și până 

la urmă, după cinci ani au ajuns să răspundă la salut. Ei, nu-i un statut îmbucurător… (R. M., 

femeie, 38 ani, chiriaș Berceni) 

Chiria, maximul din ce și-ar putea permite

Toți tinerii cu care am vorbit își doresc o locuință proprie. Numai că între visul de a avea 
propria locuință și realitate este uneori o distanță foarte mare. Pentru A.C. (femeie, 30 ani, 
chiriaș Tineretului), a locui singură într-o garsonieră închiriată este nivelul cel mai de sus pe care 
și l-ar putea permite în următorii  cinci-șase ani. Datorită condițiilor precare de trai, locuirea cu 
chirie, deși percepută ca temporară, tinde să devină permanentă. Mulți dintre tinerii cu care am 
vorbit nu-și permit achiziționarea unei locuințe pe bază de credit. Fără posibilități de accesare a 
unui credit, chiriașilor nu le rămâne decât să-și asume statutul de chiriași pe un timp nelimitat. 

Deși nu-și permit momentan o locuință proprie, majoritatea tinerilor cu care am vorbit și-ar 
dori să aibă o casă pe pământ, cu grădină și curte. Pentru mulți această realizare pare să fie un 
ideal de neatins, un vis sau „o minune”. 

Printr-o minune, aș vrea să am o casă pe pământ, cu puțină curticică, cu un spațiu… dar 

asta nu știu dacă aș putea s-o găsesc în București, habar n-am, că de-aia zic că e o minune. 

Am văzut și spații frumoase, dar sunt extrem de scumpe, sau asta ar necesita să mă mut din 

București. (R. M., femeie, 38 ani, chiriaș Berceni)

Concluzii

Pentru majoritatea tinerilor studenți și absolvenți, „acasă” se conjugă cu verbul a avea. Modelul 
occidental unde tinerii locuiesc în mare lor majoritate cu chirie este destul de puțin internalizat printre 
tinerii din București, precizând totuși, încă o dată, că tinerii la care face referire ancheta de față sunt 
studenți și absolvenți de facultate, cu venituri medii și chiar modeste. Am considerat această categorie 
cu atât mai interesantă cu cât ar trebui să reprezinte un vector de schimbare, prin nivelul de educație, 
menit să determine un anumit mod de acțiune și gândire colectivă. 

Tinerii intervievați, prin chiar nivelul lor de educație, sunt marginali, în sensul dat de Victor Turner 
marginalității (1969). Caracterul tranzitoriu pe care îl are atât locuirea în căminele studențești, cât și 
locuirea cu chirie ilustrează un mod de viață la limită. Dacă spațiul liminal din căminele studențești 
este propice tinerilor, presupunând rituri de trecere de la adolescență la maturitate, opoziția față 
de valorile părinților, îngrijorătoare poate să fie prelungirea stării de marginalitate la vârsta adultă. 
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Deși percepută ca temporară și tranzitorie, locuirea cu chirie tinde să se permanentizeze din cauza 
condițiilor economice dificile. De cele mai multe ori locuirea cu chirie nu este o opțiune liberă, ci o 
necesitate dictată de lipsa unui venit adecvat care să permită o locuință în proprietate. 

O problemă serioasă o reprezintă statutul chiriașului foarte incert din punct de vedere 
normativ. Spre deosebire de situația din marile orașe din celelalte țări ale Uniunii Europene, 
Bucureștiul rămâne capitala unde legislația privind relația dintre proprietari și chiriași continuă să 
fie foarte puțin aplicată. Cauzele sunt deopotrivă economice și culturale, societatea românească 
continuând să fie o una a înțelegerilor verbale și mai puțin a relațiilor contractuale. Economia 
informală, subterană, continuă să fie cu mult mai puternică decât economia oficială, la vedere. 
În aceste condiții, a avea o locuință proprie, a fi proprietarul unei case reprezintă încă, chiar 
și la peste 25 de ani de al căderea comunismului, un ideal de reușită socială. Este o condiție 
indispensabilă a unui statut social acceptabil, baza fără de care riști să fii privit ca „ultimul om”. 

Căminele studențești din București ridică de asemenea o serie întreagă de probleme: lipsa 
condițiilor minime de trai, mai ales în căminele de la periferie, lipsa de armonie dintre studenții 
locatari și administrație, de la autoritarismul prezent în căminele private, la lipsa de implicare 
a administrației în anumite cămine de stat. Administrația ar trebui să dețină un rol mult mai 
important în stabilirea și menținerea unor condiții decente de trai, precum și în armonizarea 
relațiilor cu studenții. Convivialitatea ar trebui să înlocuiască autoritarismul excesiv (acolo unde 
așa ceva se menține încă). 

Exceptând căminele cu tradiție, ca cele din Grozăvești și Regie, în care există un spirit 
specific vieții studențești de campus, în celelalte nu se poate vorbi de așa ceva. Sunt mai 
degrabă locuri improvizate, inadecvate vieții studențești de grup. Lipsa spațiilor de socializare, 
care să contribuie la solidaritatea studenților, la acțiuni comune, culturale și civice, este una din 
problemele pe care autoritățile abilitate ar trebui să o rezolve. 

Locuirea atât în căminele studențești cât și cu chirie presupune foarte multă mobilitate, 
capacitate de adaptare la un mediu nou și la schimbare. Este o experiență limită, de cunoaștere 
și de redescoperire a sinelui. Venirea în București pentru tinerii universitari din provincie 
înseamnă un pas important în existența lor, nu de puține ori riscantă și uneori chiar periculoasă. 

Teama de viitor, în general și în particular teama de a nu-și găsi o locuință adecvată, este o 
realitate definitorie pentru tinerii studenți și absolvenți de azi. Între visul de a locui individual într-o 
casă proprie și posibilitățile care se întrevăd în viitor, calea este uneori foarte lungă și foarte dificilă. 

Notă

1 Cercetarea de teren a fost realizată cu participarea studenților de la Universitatea Bucureşti, 
specializarea Antropologie, Sergiu Banu, Raisa Stirbu (licență) și Flavia Florina Vîlsan (master). 
Acestora li se adaugă și alți voluntari din proiectul „Case Vii. Diversitatea culturală a spațiilor 
de locuit din București și împrejurimi”, responsabili de transcrierea unor interviuri.
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Locuiri tranzitorii. De la camera de cămin la locuința cu chirie ANEXE

Imagine 1. Interior cameră de cămin Tei.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 6. Interior apartament închiriat, Berceni.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 5. Interior cameră de cămin P27.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 2. Cameră de cămin Grozăvești.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 7. Detaliu apartament inchiriat, Berceni.  
Sursa: Cercetare de teren 



39

Maria Mateoniu

Locuiri tranzitorii. De la camera de cămin la locuința cu chirie ANEXE

Imagine 3. Bucătărie improvizată, Grozăvești.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 8. Interior apartament închiriat, Universitate.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 9. Bucătarie, apartament în chirie. Tineretului.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 4. Cămin Brâncoveanu, hol intrare.  
Sursa: Cercetare de teren 

Imagine 10. Blocuri, cartier Berceni.  
Sursa: Bucharest Housing Stories
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- Rezumat -
În strânsă legătură cu locuirea în chirie, creditul imobiliar este perceput drept calea de ieşire 

dintr-o situație incertă, nesigură, precum statutul de chiriaș, spre una de relativă stabilitate. Care 
este însă experiența de locuire a celor care trăiesc sub presiunea ratei lunare? Articolul explorează 
etapizarea procesului de fi nanțare și achizițonare a locuinței făcând referire la motivațiile și 
raționamentele din spatele deciziilor, la procedurile implicate și la impactul resimțit al creditului, 
refl ectat în strategiile de management al riscului asociat și în schimbarea stilului de viață în situația 
în care creditul devine prioritatea zero. De asemenea, căută să identifi ce valențele care îmbogățesc 
semnifi cația lui „acasă” prin asocierea cu o locuinţă intrată în logica fi nanciarizării şi supusă unei 
scheme de proprietate ce favorizează banca. Cercetarea scoate la iveală și standardul aspirațional 
în privința căminului visat: locuința individuală sau, altfel spus, „casa pe pământ”. Un deziderat 
greu de atins, întrucât o casă în cartierele bucureștene sau în zona periurbană a Capitalei este, cel 
mai adesea, inaccesibilă fi nanciar. Compromisul devine astfel o constantă a locuirii „pe datorie”, 
din momentul deciziei de îndatorare până la ultima rată achitată băncii.

- Abstract -

An Ethnography of living in installments
Closely connected to rented housing, the real estate credit is seen as a way out of an 

uncertain situation, such as tenancy, to one of relative stability. But what is the experience of those 
living under the pressure of the monthly rate? The article explores stages of the funding process 
and purchase of housing referring to the motivations and reasoning behind the decision, the 
procedures involved and the credit impact, refl ected in risk management strategies and lifestyle 
changes in case the credit becomes a top priority. It also seeks to identify valences that enrich the 
meaning of “home” by associating a house in the logic of fi nancialisation and subject to property 
schemes benefi cial to banks. Research reveals also the aspirational standard regarding the ideal 
home individual residence i.e. “a ground house”. An elusive goal since a house in Bucharest or 
in its suburban areas is most often fi nancially inaccessible. The compromise becomes a constant 
of dwelling “on debt” since taking the decision of getting a loan through the last installment paid 
to the bank.
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Un scurt istoric al creditului. Introducere

Odată cu prima lege a creditului ipotecar din România, adoptată în 1999, se puneau bazele 
împrumuturilor bancare pentru imobiliare în condițiile economiei de piață (Zilișteanu 2011, 127). 
Evoluția ulterioară a pieței a fost marcată, între anii 2003-2008, pe de o parte, de explozia prețurilor 
locuințelor și, pe de altă parte, de relaxarea condițiilor de creditare. Astfel, presa vremii relata că 
în 2008 prețul unui apartament obișnuit de două camere, dintr-un cartier mediu al Bucureștiului, 
era de peste 100.000 euro. În același an, unele bănci acordau credite cu grad de îndatorare de 
până la 70% din salariu, fără avans și cu termene de până la 40 de ani, dar cu dobândă mai 
mare sau comisioane suplimentare. Urmările crizei s-au văzut nu doar în prăbușirea prețurilor 
imobiliarelor ci și în tăierile salariale, creșterea șomajului și scăderea puterii de cumpărare, toate 
acestea însemnând și diminuarea capacității de rambursare a debitorilor. Prin urmare, un raport al 
Băncii Naționale Române din 2015 menționează că împrumuturile „acordate până în anul 2008 
cumulează în prezent circa 70% din volumul creditelor neperformante” (BNR 2015, 62). Raportul 
asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională pune în evidență „deficiențele în ceea 
ce privește gradul de pregătire a personalului implicat în activitatea de creditare [ce] a condus 
la o informare uneori incompletă a consumatorilor în ceea ce privește riscurile de bază asociate 
produselor de creditare (…), practicarea unor rate ale dobânzii a căror stabilire nu putea fi înțeleasă 
de client, acordarea de credite pentru care capacitatea de rambursare era de importanță secundară 
(pornind de la considerentul că fenomenul de neplată nu este de natură să genereze pierderi într-un 
mediu în care bunurile imobiliare utilizate drept garanții pentru contractarea creditelor se aflau într-o 
continuă creștere a valorii de piață), practicarea de comisioane excesive, expunerea unor categorii 
vulnerabile la produse având o volatilitate ridicată a factorilor de risc” (idem, 99-100). Repercursiunile 
au provocat conflicte între bănci și clienți, drame sociale și ecouri puternice în rândul opiniei publice. 

Demersul nostru îşi revendică necesitatea în contextul unei absențe de abordări 
sociologice, antropologice sau etnografice în spaţiul cercetării româneşti privind locuirea în 
rate. Documentarea şi analiza exploratorie pe care o propunem urmăreşte să ajungă dincolo de 
statisticile pieţei imobiliare şi să identifice specificitatea acestui tip de locuire, tradusă în raţiuni 
şi motivaţii personale, comportamente implicate în procesul de cumpărare a locuinţei şi în 
accesarea unei scheme de creditare, strategii de confruntare a riscurilor şi insecurităţii asociate 
creditului imobiliar. Interesul nostru se îndreaptă astfel către o categorie aparte de răspunsuri 
individuale la problema locativă.

În literatura de specialitate dedicată accesului la locuinţă prin ruta creditului imobiliar îşi 
fac cu greu loc poveştile oamenilor și percepția lor asupra însemnătății deținerii unei locuinţe, 
despre cum îşi caută viitorul domiciliu și care sunt aspiraţiile lor rezidenţiale sau ce se întâmplă 
atunci când încearcă să acceseze o schemă de creditare. Cercetarea în domeniul finanţării 
locuinței personale prin împrumut bancar este dominată de analize complexe pe baze de 
date mari care oferă informaţii importante, dar eludează relaţiile de cauzalitate şi de decizie 
(Ratner 1997, 1, Thomas 2010, 3). „Când este privită ca un lanţ de evenimente, finanţarea unei 
achiziţii de locuinţă începe cel târziu o dată cu decizia de a cumpăra şi se încheie nu înainte de 
a lua o hotărâre privind finanţarea. Analizând doar rezultatele acestui proces este un substitut 
insuficient pentru o analiză a procesului în sine şi al comportamentelor tuturor actorilor implicaţi 
în proces” (Wienk 1992 apud Ratner 1997, 1).
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Deși există o istorie îndelungată de cercetare etnografică în domeniul locuirii și în studiul 
locuinței, un efort limitat a fost înregistrat în ceea ce privește achiziționarea și finanțarea 
acesteia (Ratner 1997, 3). Fiind atât descriptive, subiective, cât și analitice, comparative și 
emergente, metodele etnografice pot fi unele din modalităţile cele mai potrivite de explorare și 
documentare a finanțării locuirii, analizând procesul şi comportamentele, sondând motivațiile 
și raționamentele implicate. Atenţia este îndreptată către percepţia, interpretarea şi concepţiile 
participanţilor, însă printr-o relatare etnografică intenționăm să descriem nu doar ceea ce se 
observă, ci şi nivelurile multiple ale semnificaţiilor prin care indivizii înţeleg şi acţionează, să 
identificăm temele, tipologiile, modelele procesuale și cadrele explicative (Ratner 1997, 2-3). 
Sperăm că un studiu etnografic va contribui la acumularea de informaţii relevante despre 
locuirea în rate la nivelul Bucureștiului, prin concentrarea asupra procesului şi a forţelor sociale 
care constrâng sau facilitează achiziţionarea unei locuinţe prin credit. 

Cercetarea de teren

Narativele participanţilor au fost consemnate prin interviuri în profunzime, însoţite de 
producerea a două tipuri de documente personale: hărţi mentale ale locuinţei şi ale traseului 
obişnuit în cartier, precum şi fotografii ale spaţiului de rezidenţă realizate de respondenţi. Rolul 
documentelor personale a fost de a stimula reflexivitatea participanților în ceea ce privește 
relația lor cu spațiul în care trăiesc și de a obiectiva această raportare interioară sub forma 
unor descrieri vizuale. Cele mai multe interviuri nu s-au desfășurat în incinta locuinței, accesul 
cercetătorului în spațiul privat fiind adesea perceput ca o încălcare a intimității și o invadare 
a spațiului personal. Astfel, fotografiile - pe care doar doi dintre participanți au fost de acord 
să le realizeze și să ni le pună la dispoziție - și hărțile mentale realizate și comentate în timpul 
discuțiilor, ne-au ajutat să privim prin ochii proprietarilor spațiul de referință și să deducem 
reperele fizice de trăire a sentimentului de acasă.

Dezideratul unor coordonate socio-culturale sau contextuale cât mai diverse în ceea ce 
priveşte profilul participanţilor a fost parţial atins. Neajunsurile, în această privinţă, s-au datorat 
atât timpului limitat dedicat colectării datelor, cât şi dificultăţii de abordare a cazurilor transformate 
în drame sociale2  prin materializarea riscurilor creditului imobiliar. Modalitatea de a ajunge la 
această categorie de respondenţi prin recomandări s-a lovit de reticenţa intermediarilor care au 
considerat subiectul de domeniul discreției totale. Teama de reacţie şi anticiparea unui refuz au 
fost barierele pe care nu am reuşit să le depăşim. 

Rezultatul principal al cercetării3  s-a concretizat în 19 interviuri, cele mai multe cu deţinători 
de credit imobiliar, unul cu o persoană aflată în mijlocul procesului de creditare şi un altul cu 
un respondent care a avut două tentative neconcretizate de iniţiere a procesului. Discuţiile 
au acoperit tematica locuirii în contextul finanţării prin creditare, explorând subiecte precum 
experienţa de locuire anterioară şi actuală, eforturile depuse pentru găsirea locuinţei şi accesării 
liniei de creditare, obstacolele întâmpinate, aspiraţiile sau planurile viitoare privind locuirea. 
Cazuistica inclusă în cercetare reflectă tendințele evidențiate de statisticile bancare referitoare 
la creditele imobiliare (BRD-Groupe Société Générale 2014) în care predomină apartamentele 
în locul caselor, tinerii cu vârsta între 25 și 30 de ani, cu venituri peste medie, împrumuturile în 
jurul a 50.000 de euro și perioada de creditare de 20-30 de ani. O imagine cuprinzătoare este 
oferită spre consultare în anexe.
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Stabilirea contactului şi interacțiunea cu persoanele intervievate au fost facilitate de 
bunăvoinţa şi deschiderea acestora, singura constrângere, căreia ne-am adaptat prin 
reprogrămari succesive, fiind timpul liber limitat al acestora, consecință a programului de lucru 
prelungit. Aspectul este relevant pentru descrierea stilului lor de viaţă, dar, mai important pentru 
analiza noastră, el reprezintă un indicator al impactului creditului imobliar asupra ritmului 
cotidian al participanţilor.

E un pic mai greu pentru mine să-mi stabilesc întâlniri, creditele trebuiesc plătite cumva, deci 

work work. (…) Te sun eu când ajung acasă. Gen ajung pe la 8-9. (F.Y., femeie) [Obs.: Din 

cauza lipsei constante de timp liber, interviul nu a putut avea loc]

[Bună M., săptămâna asta ai cumva timp pentru interviu?] Bună, scuza-mă, a fost o săptamână 

haotică. Am putea mâine după-amiază? Numai că din păcate nu te pot anunţa deocamdată 

ora exactă, oricum între unu şi patru. (…) am programul mai încărcat şi încă nu ştiu exact cum 

am agenda. (…) Îmi pare rău că te-am înnebunit, acesta îmi este ritmul de lucru din păcate. 

(M.A, femeie, 26 ani, în curs de evaluare a dosarului pentru un credit pe 30 de ani) 

La întâlnirea faţă în faţă, M. A. a explicat că și-a intensificat ritmul de muncă pentru a câștiga 
mai mulți bani necesari inițierii procesului de creditare. Lipsa de timp liber, ca efect al creditului 
imobiliar asupra vieţii de zi cu zi, face parte din perspectiva constatată în mod recurent în 
conversaţiile cu viitorii sau actualii îndatorați. Aceştia resimt presiunea de a accede către sau de 
a menţine o slujbă ce poate susţine costurile asociate creditării (avansul, comisioanele), permite 
îndeplinirea condiţiei de acces privind veniturile efectuate şi ulterior, achitarea ratelor lunare. 
Stringenţa de a dobândi sau păstra un loc de muncă bine plătit sporește efortul profesional până 
la forţarea limitelor uneori, cu efecte asupra timpului dedicat vieţii private.

Etapizarea procesului de finanțare și achiziționare a locuinței prin credit

În literatura care dezvoltă subiectul finanțării prin credit a locuinței răspunsul la întrebarea 
Cum ajung oamenii să acceseze un credit imobiliar? se opreşte, în general, la schema clasică 
(Ratner 1997).

Economisire pentru avans
Prospectarea ofertelor 

băncilor

Contactarea proprietarului și vizionarea de case pe cont propriu sau cu agent imobiliar

Înțelegerea dintre proprietar și 
client

Accesarea liniei de creditare

Experienţele sunt însă mai mult sau mai puţin standard. Eforturile întreprinse implică 
mecanisme cărora nu li s-a acordat o atenţie suficientă în cercetarea despre locuire. Pentru a 
identifica aceste mecanisme, am explorat tema proprietății și a finanțării în termenii unui proces 
general ce include faze distincte. Am deconstruit procesul adaptând modelul lui Ratner (1997).
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 ¾ Etapa de pre-căutare, în care persoanele dezvoltă dorința de a deveni proprietar /
achizitiona o locuință;

 ¾ Etapa de prospectare, în care persoanele explorează posibilitatea accesării unei linii 
de creditare și găsesc locuința (include căutarea băncii și a locuinței, discuțiile cu 
ordonatorii de credite, cu agenții imobiliari, cu proprietari, dezvoltatori imobiliari și 
cu alți actori relevanți);

 ¾ Etapa de cumpărare-finanțare, în timpul căreia are loc achiziționarea locuinței în 
urma accesării schemei de creditare stabilite;

 ¾ Etapa de post-achiziționare, pe parcursul căreia persoanele își exercită calitatea de 
proprietar cu rate, îndeplinind totodată obligația lunară de achitare a ratelor până la 
returnarea împrumutului și a dobânzii.  

Etapa de pre-căutare. Cultura proprietății

Doamna V.F., în vârstă de 50 de ani, consideră că dorința de a avea o casă este o 
caracteristică a poporului roman. Ea însăși mărturisește că și-a dorit dintotdeauna o casă a ei. Cu 
puține excepții, dorința doamnei V.F. a fost reiterată în majoritatea discuțiilor, atât cu tineri până 
în 30 de ani cât și cu persoane peste această vârstă. În general, proprietatea asupra locuinței 
este valorizată prin asocierea cu funcțiile pe care le îndeplinește în societatea românească: 
securitate locativă, control și investiție. 

Noi am vrut să avem locul nostru, să nu stau cu stresul că vinde gazda apartamentul, iarăși 

trebuie să mă mut... psihic nu m-ar ajuta. (M.P., 40 de ani, căsătorită cu doi copii, credit pe 30 

de ani prin Prima Casă)

Până la urmă, sentimentele de stabilitate, siguranță și control sunt conferite de drepturile 
asupra spațiului de rezidență. În țări precum Germania sau Austria4, unde legislația protejează 
chiriașul și încurajează locuirea în chirie, 47,5%, respectiv 42,8% din populație locuiește astfel. Prin 
comparație, procentul oficial al chiriașilor din România ajungea în 2014 la 3,9%, potrivit datelor 
Eurostat. Acesta însă nu reflectă realitatea, practica închirierii la negru fiind foarte răspândită. 
Este totodată arbitrară și neprietenoasă cu chiriașul. Chiar și în situația unui contract înregistrat 
la administrațiile fiscale, locatarul nu este scutit de abuzuri din partea proprietarului, datorită 
lacunelor din legea închirierii locuinței, care deși a fost modificată de mai multe ori în decursul 
anilor, nu a fost adusă niciodată la o formă care să asigure protecție echitabilă atât chiriașului 
cât și proprietarului. De-a lungul anilor, modificările aproape anuale au oscilat de la avantajarea 
proprietarului la protejarea chiriașului și invers. De exemplu, propunerea de lege din 2008, 
potrivit site-ului de informații juridice InfoLegal, introducea clauze privind încheierea, durata sau 
reînnoirea contractului ce îi dezavantaja pe chiriași: cea mai redusă durată minimă a contractului 
de închiriere din Uniunea Europeană - un an - în contextul majorărilor constante a chiriilor la 
vremea respectivă, eludarea dreptului chiriașului de a prelungi contractul, punerea în sarcina 
chiriașului a obligației de a efectua reparațiile sau înlocuirile elementelor din folosința comună.  

Este greu de stabilit în ce măsură dezideratul de a avea o locuință este reminescența unei 
mentalități țărănești de sacralizare a spațiului de locuit (Bernea 1997) sau este efectul politicilor 
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de locuire. Impactul celor din urmă este totuși evident, pe parcursul discuțiilor fiind exprimată 
foarte des nemulțumirea față de statutul de chiriaș, vulnerabil în relația cu proprietarul și cu 
vecinii de bloc.

Ce m-a motivat a fost faptul că în prezent chiriașul nu are legi care să îl protejeze. Dacă ar fi 

fost niște legi ca în afară, cu contracte, care să mă asigure că dacă fac contract pe patru ani 

atunci patru ani să stau acolo cu posibilitate de prelungire și așa mai departe atunci nu mi-aș 

fi luat. (A.I., bărbat, 36 ani, credit pe 15 ani)

Păi dorința de a avea o locuință personală s-a acutizat pe măsura experiențelor trăite din 

postura de chiriaș. Luând în considerare aici și atitudinea celorlalți locatari față de chiriași, 

care sînt, încă, considerați de mulți, din păcate, un fel subspecie așa, sau fără drept de apel. Și 

evident, din partea proprietarilor care nu întotdeauna se comportă cum ar trebui cu oamenii 

care plătesc pentru acest serviciu de a sta în casele lor. Nu prea ai drepturi, nici faţă de 

proprietari, nici faţă de ceilalţi locatari ai imobilului şi e destul de greu. (I.P., 30 ani, credit pe 

30 de ani)  

Importanța de a avea o locuință personală variază și în funcție de prioritățile și stilul de viață 
al fiecăruia. A.D., tatăl unui băiețel, consideră că „nu prea funcționează treaba asta cu familia, 
cu copil să stai la grămadă cu alții. (…) să ai copil, mă cert cu proprietarul și mă mut”. Apariția 
sau planurile de a avea copii sunt printre cei mai puternici determinanți ai deciziei de a lua un 
credit imobiliar, pentru a proteja familia de insecuritatea statutului de chiriaș și pentru a-i asigura 
un spațiu potrivit de locuire5.

Până nu apare un copil ești dispus să stai în orice condiții, nu e musai să te înhami la un credit 

așa mare, pe atâția ani. (M.P., femeie, 40 ani, căsătorită cu doi copii, credit pe 30 de ani prin 

Prima Casă)

Pentru familiști, locuința personală capătă valoare și în perspectiva moștenirii transmise 
copiilor, fiind văzută drept un ajutor prin care acestora le este înlesnit accesul la o viață mai 
bună decât a lor. 

Să rămână la copil, băiatul meu să nu aibă aceeași luptă pe care am dus-o eu... credite... Îmi 

doresc să aibă el căsuța lui și să se bucure de viață. (V.F., femeie, 50 ani, căsătorită cu un copil, 

credit pe 27 de ani)

Nu toți participanții aderă la concepția majoritară dominată de tiparul proprietății. 
Valorizând mai mult mobilitatea și diversitatea rezidențială, călătoriile, experiențele noi de 
viață, pentru aceștia a fi proprietar de locuință nu reprezintă un scop în sine. A.I., un tânăr 
programator de 36 de ani, nu privește cei „patru pereți” care-i aparțin drept o realizare. A avea 
rate pentru locuință implică, din punctul lui de vedere, o mobilitate redusă și o restângere a 
oportunităților profesionale. 

Dacă stăteam în chirie și mi s-ar fi oferit în alt oraș un loc de muncă plecam cu mai multă 

ușurință. (…) M-aș muta în chirie dacă s-ar schimba legea... la mine simțul proprietății nu 

contează. (A.I., bărbat, 36 de ani, credit pe 15 ani)
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Se schimbă prioritățile pe măsură ce trece timpul, ți se schimbă interesele, probabil aș vrea să 

văd cum e să locuiești în altă parte, să diversific puțin experiența asta de a locui în București, 

sau poate în altă țară, să încerc și alte lucruri, nevoia asta de nou... (I.P., femeie, 30 ani, credit 

pe 30 de ani)

Pe lângă situația întemeierii unei familii, ce accentuează necesitatea de spațiu extins, pentru 
bucureștenii nativi locuința personală devine necesară în scopul cultivării independenței față de 
părinți sau reprezintă materializarea unei nevoi de intimitate. 

Eu am trăit într-o familie cu trei surori și am stat destul de mult timp împreună și simțeam 

nevoia de un spațiu numai al meu, a contat destul de mult în alegerea mea, mi-am dorit destul 

de mult să stau singură. (F.P., femeie, 37 ani, credit pe 30 de ani prin Prima Casă)

Tranziția de la chirie la locuință personală. Motivații și raționamente

Creditul imobiliar propune o alternativă la chirie și reprezintă, adesea, singura posibilitate 
de a avea acces la o locuință personală pentru cei cu venituri medii. Spre deosebire de locuirea 
în chirie, varianta locuirii în rate aduce, nu doar un grad mai ridicat de stabilitate locativă, ci și 
libertatea de a dispune de spațiul de locuit conform dorințelor personale. Argumentul decisiv în 
favoarea creditului imobiliar este dat de rezultatele eforturilor financiare lunare: faptul că, prin 
achitarea lunară a ratelor se obține la final locuința, este privit drept o investiție, prin comparație 
cu achitarea chiriei care înseamnă, în cuvintele lui A.D., „să plătești în gol”. Trecerea de la chirie 
la rate îți dă „mulţumirea că plăteşti la casa ta, nu mai plăteşti pentru casa altuia”.

Am zis că nu are sens să stau să plătesc chirie la nesfârşit. Bani să strâng stând cu chirie e 

imposibil, că nu poţi să plăteşti şi chirie şi să mai strângi şi bani şi atunci am zis că decât 

să plătesc chirie 30 de ani sau eu ştiu cât, până chipurile aş reuşi să strâng banii, deşi mă 

îndoiesc, mai bine plătesc la casa mea, măcar peste 30 de ani e a mea, am rămas cu ceva. 

(L.P., femeie, 29 ani, credit pe 30 de ani) 

Raționamentul din spatele deciziei de a lua un credit trece prin trei etape. Prima reprezintă 
de fapt acomodarea cu ideea de a fi dator băncii pe o perioadă de zeci de ani și cu riscurile 
date de insecuritatea viitorului. 

[A fost greu să luaţi decizia?] Destul de greu. Pragul psihologic de a te îndatora pentru 30 de 

ani. De a nu şti dacă la un moment dat îţi vei pierde jobul şi vei putea să-ţi plăteşti creditul. (L., 

bărbat, 30 de ani, credit pe 30 de ani)

În cea de-a doua etapă se compara costurile și câștigurile pe care le presupun cele două 
soluții la problema locativă - chiria și creditul.

Dacă chiriile ar fi fost mai mici, poate că n-aş fi făcut acest pas. Însă în momentul în care chiria 

este egală cu rata şi oricum ambele sunt mult prea mari pentru puterea noastră, pentru venitul 

mediu al românului, ajungi să te gândeşti ce faci. Dacă chiria ar fi fost undeva la jumătate, în 

niciun caz n-aş fi trecut prin tot calvarul ăsta de renovat, cumpărat, umblat. (I.P., femeie, 30 

ani, credit pe 30 de ani)
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În ultima etapă se evaluează riscurile și se caută soluții viabile în eventualitatea materializării 
celui mai negru scenariu – intrarea în imposibilitatea de achitare a ratelor. Strategiile luate 
în calcul includ închirierea parțială sau chiar a întregului apartament, iar, în ultimă instanță, 
vânzarea locuinței pentru achitarea datoriei. 

M-am gândit că aș putea ori să mai iau pe cineva în chirie cu mine, ori să îl închiriez cu totul. 

(M.A., femeie, 26 de ani, în curs de evaluare a dosarului pentru un credit pe 30 de ani)

Pe parcursul cercetării de teren a apărut des ideea locuinței ca investiție. Ea capătă trei 
înțelesuri în accepțiunea respondenților: investiție în viitorul copiilor, sub formă de moștenire; 
investiție ca sursă de venituri în eventualitatea unui regres financiar cauzat de pierderea serviciului 
sau alte evenimente neprevăzute - situație în care ratele pot fi achitate prin închirierea locuinței; 
investiție într-un bun ce poate aduce profit. În cea de-a treia situație, locuința dobândește 
un dublu scop: garantează rezidența temporară și asigură plusvaloarea o dată cu vinderea 
apartamentului sau cu închirierea peste nivelul ratei. 

Ultima categorie ilustrează mercantilizarea locuirii. Logica financiară influențează viitorul 
proprietar în urmărirea obținerii unui profit. În virtutea acestui principiu, o locuință nu va fi 
cumpărată doar după caracteristicile sale fizice (confort, aspect, localizare), ci avându-se în 
vedere calitățile sale financiare - fluxul chiriilor sau potențialul de valorificare pe piața imobiliară. 
Este și cazul lui I.P., care a cumpărat un apartament de două camere în cartierul Tineretului 
nu doar pentru că se simte atașată de zona în care a locuit în ultimii 10 ani ci și datorită cotării 
acesteia pe piața imobiliară. 

Practic am banii ăia investiţi în ceva, adică îndiferent ce s-ar întâmpla, dacă voi locui aici 

sau dacă îl voi închiria. (…) Pentru că e un cartier unde mi se pare că apartamentele nu se 

devalorizează, în care ai putea face profit și dacă închiriezi, și dacă vinzi și da, îl văd momentan 

ca pe un bun economic, îl văd ca pe o investiție. (I.P., femeie, 30 ani, credit pe 30 de ani)

Exemplul cel mai elocvent de aplicare a logicii financiare în decizia de achiziționare a unei 
locuințe este cel al lui C.C., un tânăr inginer de 30 de ani. Concomitent cu hotărârea de a nu 
mai sta în chirie, a început să se gândească la o locuință capabilă să-i asigure și rezidența dar 
să susțină și creditul făcut pentru procurarea ei. Cum un apartament cu greu poate fi în același 
timp și locuit și închiriat cu o sumă care să acopere rata, soluția a fost o casă. Pentru că raportat 
la venituri, împrumutul oferit de bancă reprezenta doar o parte din prețul casei asupra căreia 
se hotărâse, părinții l-au ajutat prin contractarea unui al doilea credit pentru suma rămasă. Casa 
pe care a ales-o este ridicată în 1900, cu arhitectura conservată, situată în zona Parcului Carol 
și, deși necesită consolidare, este foarte atractivă pe piața de închirieri. Argumentul financiar 
a devenit tot mai important în raționamentul de achiziție a locuinței, C.C. mergând până la a 
consulta un specialist în legătură cu potențialul de a realiza profit în eventualitatea vânzarii.

M-am gândit ce vreau să fac cu apartamentul respectiv pe viitor, dacă o să plec din ţară, dacă 

poate fi valorificat. Pe urmă am început să gândesc din ce în ce mai mult ca o investiţie şi mai 

puţin doar ca o locuinţă şi m-am uitat către case. Investiţie însemnând ceva de felul următor: 

ok, ai preţul de achiziţie mult mai mare decât în cazul unui apartament, dar preţul pe metru 

pătrat construit e mult mai mic şi nu iei la socoteală terenul şi pe lângă asta mai ai şi curte. În 

cazul ăsta cred că numai preţul terenului ar fi valoarea pe care am dat-o. Problema e că na, 
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trebuie să mai bagi în ea, ai nevoie de mult timp, de nervi de oţel, dar deja aveam o ofertă şi 

sunt o grămadă de firme interesate să închirieze un etaj într-o casă de genul ăsta şi cu o chirie 

de genul ăsta îmi acopăr creditul, iar eu rămân cu o suprafaţă cât un apartament de patru 

camere sau chiar mai mare, plus o curte, plus o grămadă de facilităţi. [Te-ai gândit că există 

posibilitatea să o vinzi la un moment dat?] Da, da, da... Bine poate să scadă prețul în cazul 

unui cutremur, dacă nu se ţine, se dărâmă. Deci în momentul de faţă e un risc al investiţiei. Dar 

pentru asta am asigurarea şi vreau să o consolidez. Asta înseamnă să îi cresc valoarea. Înainte 

de a cumpăra am fost cu un specialist pe domeniul ăsta şi s-a uitat la casă, s-a uitat la structură 

şi am discutat ce se poate face, dacă are rost să o cumpăr la preţul la care o cumpăr şi se pare 

că e bună pentru investiţii, adică zona e foarte bună şi în momentul în care investeşti în ea, ai 

valoare adăugată la investiţie, adică nu îţi pierzi investiţia, nu arunci banii în ceva care nu poate 

fi vândut după aia. (C.C., bărbat, 30 ani, credit  pe 30 ani)

Acest tip de raționament financiarizat de cumpărare a locuinței este răspândit și se traduce 
în diverse strategii de management al riscului investițional. 

Am discutat cu alţi prieteni, care şi-au făcut investiţii similare, dar structurate pentru a împărţi 

riscul în mai multe bucăţi. Adică şi-au cumpărat mai multe garsoniere. Şi asta înseamnă ok, o 

garsonieră nu este închiriată, celelalte două, trei, sunt închiriate deci produc bani. Cam toată 

lumea se gândeşte, toţi cei cu care am vorbit, ok, am un apartament, dar mi-ar mai trebui ceva, 

adică mai am posibilitatea să iau un credit de la bancă, de ce să nu fac o chestie care să se 

autofinanţeze? (C.C., bărbat, 30 ani, credit pe 30 ani)

În general, ideea de a schimba statutul de chiriaș cu cel de proprietar se concretizează în 
legătură directă cu alte hotărâri, schimbări sau evenimente importante: finalizarea studiilor și 
decizia de stabilire pe termen lung în localitate, extinderea familiei și cel mai adesea, mărirea 
salarială sau obținerea unui loc de muncă ce poate susține un astfel de angajament financiar. 

Un alt factor decisiv îl reprezintă oportunitatea, ca de exemplu o moștenire. Pentru 
mulți dintre participanți specularea unei ocazii favorabile a fost prilejuită de implementarea 
programului Prima Casă. Condițiile împrumutului garantat de stat - cuantumul avansului mult 
sub nivelul celorlalte credite pentru locuințe și nivelul dobânzii - au permis accesul la creditare 
unor categorii mai puțin potente financiar, tineri aflați la început de carieră, familii cu copii și 
venituri medii, persoane singure. 

Prima Casă a apărut pentru noi ca o minune, că înainte condițiile erau că trebuie să plătești 

25% avans și trebuia să adunăm vreo 20 de mii de euro și tot adunai bani și nu se făceau 20 

de mii de euro… (M.P., femeie, 40 ani, căsătorită cu doi copii, credit pe 30 de ani prin Prima 

Casă).

Deși experiența de teren a prilejuit mai multe interviuri cu persoane care au cumpărat 
locuința prin credit în absența unui partener sau fără contribuția financiară a acestuia, formarea 
unui cuplu stabil este considerată o conjuctură mai convenabilă pentru a pune în aplicare acest 
plan. Și vârsta, ca prag psihologic, este asociată deciziei de a cumpăra o locuință personală.  
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Strategii de acumulare a finanțelor

Accesarea unui credit este, cel mai adesea, o decizie care se ia chiar și cu ani înainte de 
momentul efectiv, timp în care se economisește cât de mult posibil pentru avans și cheltuielile 
adiacente. În acest scop, se aplică diverse strategii menite să maximizeze efortul. Participanții 
care au părinți sau alte rude în București s-au întors să locuiască cu ei, alții s-au orientat către o 
chirie mai mică, sacrificând confortul personal.       

Când m-am hotărât să stâng bani m-am mutat înapoi la ai mei, am stat cu ei o perioadă ca 

să pot să strâng banii de avans. [În cât timp ai reușit?] În trei ani. (F.P., femeie, 37 ani, din 

București, credit pe 30 de ani prin Prima Casă)

Că să putem pune bani de avans pentru casă, trebuia să facem compromisul ăsta, de a sta în 

condiții mai puțin bune, că să plătești chirie mai mică. (M.P., femeie, 40 ani, căsătorită cu doi 

copii, credit pe 30 de ani prin Prima Casă)

Etapa de prospectare. Cine alege: banca sau clientul?

Opțiunea pentru o bancă poate avea determinanți diferiți. Aceștia pot fi conjuncturali – de 
exemplu, unii dezvoltatori imobiliari exercită un rol de facilitator pentru procesul de creditare, 
în sensul în care își folosesc legăturile deja stabilite cu banca prin care au finanțat construcția 
imobilului de locuințe pentru a înlesni procesul de creditare al cumpărătorilor. Decizia poate fi 
una emoțională, când opțiunea este făcută pe baza alegerilor cunoscuților, fără a mai depune 
un efort de informare asupra procesului și de consultare a ofertelor. Însă, cel mai frecvent 
este vorba de un calcul rațional, ca urmare a unei documentări prealabile și a unui proces de 
cântărire a ofertei. 

M-am orientat și după diverse forumuri... se discută despre dobânzile băncilor, cum e cu 

agentul, cum e cu notarul. (L.C., femeie, 29 ani, două tentative neconcretizate de achiziție a 

unui apartament prin Prima Casă)  

[Am ales banca] din cauza gradului de îndatorare, condiţiilor pe care le oferă, faţă de alte 

bănci are un grad de îndatorare un pic mai mare. (A.D., bărbat, 35 ani, două credite pe câte 

20 de ani) 

În ultimă instanță, intrarea în raporturi contractuale cu o instituție bancară este rezultatul 
acceptării dosarului clientului, banca având ultimul cuvânt.   

Prima dată am aplicat pentru Prima Casă în decembrie și ne-a fost refuzat dosarul la BCR... 

în decembrie 2009 nu ne-am încadrat. Eu inițial eram pe maternitate și nu vroia să mă ia în 

considerare la bani ca și calcul și dup-aia a trebuit să facem un alt dosar la BRD unde mă luă 

și pe mine cu veniturile mele în calcul că să putem lua creditul. (M.P., femeie, 40 ani, credit 

pe 30 de ani cu Prima Casă)
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Căutarea locuinței, între efort de maximizare a șanselor și compromis

Rutele folosite pentru găsirea locuinței includ abordări diverse. De cele mai multe ori este 
vorba de utilizarea, în paralel, a mai multor căi pentru a descoperi cele mai potrivite oferte 
de locuințe din piață: intermedierea agențiilor imobiliare, pe cont propriu prin urmărirea site-
urilor și publicațiilor de profil sau prin lipirea anunțurilor în zonele de interes, prin discuții cu 
administratorii de bloc, prin apelul la cunoștințe, prin orientarea către un proiect imobiliar în 
curs de construire. 

Experiențele de căutare se diferențiează și în funcție de gradul de implicare în procesul 
de prospectare. F., care la momentul achiziției avea 24 de ani, nu a participat efectiv la găsirea 
locuinței, mama ei fiind cea care s-a ocupat de această etapă: „M-a întrebat: Îţi place? Da îmi 
place. Ok. Îl luăm”.

Presiunea de a schimba rezidența se resimte de asemenea în mod diferit. Pentru cei din 
București acest lucru nu reprezintă o constrângere, având posibilitatea de a fi mai selectivi, dar 
cu riscul de a lua mai greu o hotărâre. 

Am văzut vreo 40. Am timp să aleg... dar există avantaje și dezavantaje... că având timp mă 

lălăi, caut ceva perfect. (L.C., femeie, 29 ani, două tentative neconcretizate de achiziție a unui 

apartament prin Prima Casă) 

Compromisul datorat factorului financiar este o constantă a procesului de căutare a 
locuinței. De constrângerile financiare nu a fost scutit niciunul dintre participanții la studiu, 
locuința cumpărată fiind cea mai bună alegere în limitele bugetului permis. 

Nu am ales, așa s-a întâmplat. Am vrut inițial să luăm trei camere, iar la banii pe care îi aveam 

disponibili, nu am găsit. [...] Locul pentru care am ales acolo, era singura ofertă de spațiu mare 

la prețul ăsta și atunci am ales spațiul [nu zona]. (M.P., femeie, 40 ani, căsătorită cu doi copii, 

credit pe 30 ani prin Prima Casă)

Trecând de filtrul financiar, celelalte aspecte urmărite se poziționează în ierarhia personală 
în funcție de concepția fiecăruia despre ce înseamnă „a locui bine”, normată social și cultural, 
funcțional și estetic. Zona este un criteriu cheie, alegerea ei îmbracă, după cum am spus, atât 
forme culturale, sociale cât și funcționale. A.I. ar fi putut să își ia un apartament cu trei camere 
în Rahova la același preț cu garsoniera de la Piața Trapezului. Rahova este însă un cartier 
cu renume negativ. A.I. a ales cartierul și din motive funcționale, precum accesul la metrou. 
Tineretului, care figurează în mentalul colectiv bucureștean drept un cartier de „lume bună”, a 
fost principalul criteriu avut în vedere de I.P. în căutarea locuinței, fiind important și faptul că este 
deservit de un parc și de două guri de metrou (Timpuri Noi și Tineretului). F.P. a căutat în primul 
rând o locuință într-un imobil vechi și în zona centrală datorită particularităților sale cultural-
sociale, totodată fiind luate în calcul și aspectele funcționale (stabilitatea clădirii, investiții minime 
în amenajarea locuinței, accesibilitatea) sau estetice (impactul vizual al amenajării locuinței, 
configurația spațiului). Un alt criteriu este cel afectiv-emoțional, bazat pe impresia și senzația 
avută la prima interacțiune cu locul. Și rentabilitatea achiziției dată de caracteristicile poziției și 
a locuinței este o variabilă care influențează în mare măsură alegerea.  

A fost ceva love at first sight. (F.P., femeie, 37 ani, credit pe 30 de ani) 
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Mă gândesc la vânzare că s-ar putea să conteze. Cele mai indicate sunt pe la etajul unu, doi, 

trei. Eu vreau să văd mai mult acest produs la revânzare. Mă gândesc că există posibilitatea 

ca pe viitor să nu pot să țin rata... dacă poate vreau să plec din țară... trebuie să iau în calcul 

toate lucrurile astea. Adică să fie o investiție, că altfel puteam să mă duc în chirie. În momentul 

de față l-aș putea închiria și aș lua mai mult decât plătesc rata. Ăsta a fost unul din criteriile 

de bază, dacă îl pot închiria. (M.A., femeie, 26 ani, în curs de evaluare a dosarului pentru un 

credit pe 30 de ani)

Etapa de cumpărare-finanțare

În procesul de creditare rutele parcurse sunt asemănătoare. Standardizarea vine din 
reglementările instituționale, ale statului și ale băncii. Schemele de creditare variază în limitele 
impuse de criteriile băncii. În aceste condiții, de ce unele experiențe sunt mai anevoioase decât 
altele? Un aspect decisiv de care depinde buna desfășurare a întregului demers este factorul uman. 
Ofițerul de credit, ca interfață a băncii, funcționarii prin mâinile cărora trece dosarul clientului, pot 
face diferența dintre o facilitare și o piedică în accesarea serviciului bancar. Deficiențele cele mai 
însemnate în etapa de finanțare țin de excesul de birocratizare, de lipsa de fluență și transparență 
a procedurilor, aspecte ce îngreunează procesul și aduc neplăceri clienților. 

Mi se pare o birocraţie înfiorătoare şi acte şi tot felul de certificări care sunt valabile doar 

câteva zile şi dacă nu se combină datele sau nu ai timp să ajungi în perioada respectivă unele 

expiră, iar te duci, iar dai alţi bani. Este deranjant pentru că este o muncă extraordinar de 

consumatoare de timp, timp pe care nu prea-l avem. E frustrant, neplăcut, alergi de colo colo, 

stai la cozi, te duci în prima zi, poate nu se rezolvă, trebuie să te duci a doua zi că e prea 

multă lume sau nu au ei chef să facă anumite lucruri, foarte neclar şi foarte haotic mi s-a părut 

procesul cu toate tipurile de acte de care tu ai nevoie, care nu este în niciun fel documentat 

ca să zic aşa, să le ai descris pas cu pas. Pentru un necunoscător e destul de dificil să-ţi notezi 

toate tipurile de acte pe care tu trebuie să le iei, la un moment dat nu mai înţelegi pe care le 

iei tu, pe care trebuie să le ia notarul, pe care le ia proprietarul care vinde apartamentul şi e 

aşa o serie întreagă, te trezeşti cu o listă, te duci la o instituţie, îţi dai seama că nu de la noi se 

ia, se ia din altă parte şi e tot aşa, un mecanism foarte complex. Ar fi minunat un ghid. Nu prea 

este transparenţă şi hai să zicem şi dacă ar fi, ar trebui cumva explicat în termeni pământeşti 

şi nu în termeni juridici pentru că nu toţi avem facultatea de drept făcută. (I.P., femeie, 30 ani, 

credit pe 30 de ani)

Cu scopul atragerii clienților, băncile recurg și la tactici neetice, una dintre cele mai 
des aplicate fiind furnizarea de informații incomplete despre riscurile pe care le presupune 
achiziționarea unei locuințe prin credit, sau în ceea ce privește anumite taxe și comisioane. În 
relația cu clienții pare să fie încurajată o abordare voalată și o dezvăluire progresivă a aspectelor 
mai puțin atractive ale creditului. 

Nu poţi să ai încredere în bănci când e vorba de onestitate, când vorbim despre bănci, adică 

nu m-am bazat foarte foarte mult pe spusele lor sau în modul în care încercau ei să îmbrace 

totul în roz şi în frumos pentru că nu e chiar aşa, până la urmă mai apar nişte cheltuieli ascunse 

sau care tu nu le prevezi sau anumiţi termeni în contract care trebuie discutaţi şi na, până la 

urmă sunt oameni de vânzări. Iniţial nu le prezentau, în a doua întâlnire când ai să afli mai 
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multe detalii sau poate erai un pic mai hotărât să mergi pe banca respectivă apăreau şi chestii 

că mai avem şi comision de analizat dosar, mai avem şi comision de nu ştiu ce, comision de 

administrare cont nu ştiu de care tip, lucruri de genul ăsta. (I.P., femeie, 30 ani, credit pe 30 

de ani)

Pentru a îndeplini standardele băncilor în ceea ce privește venitul efectuat, unii dintre 
participanți au recurs la anumite subterfugii, precum majorarea „pe hârtie” a salariului în 
urma înțelegerii cu angajatorul de a trece un venit lunar mai consistent în cartea de muncă. 
Asumându-și un grad de îndatorare mai mare decât le-ar fi permis veniturile, aceștia au intrat, 
cu bună știință, într-o zonă periculoasă de risc.  

Îmi aduc aminte că am vorbit cu șeful meu de atunci să îmi mărească salariul pe cartea mea 

de muncă, să pară că mă încadrez mai bine. (A.D., bărbat, 35 de ani, două credite pe câte 

20 de ani)    

În funcție de potrivirea sau nepotrivirea tuturor factorilor implicați, etapele de căutare și 
cumpărare a locuinței pot fi generatoare de satisfacții sau de frustrări. Acordul dintre proprietar 
și cumpărător este precedat, cel mai adesea, de negocierea prețului. Un alt aspect relevant ține 
de atitudinea reticentă a proprietarilor față de achiziționarea prin credit, dezvoltatorii imobiliari 
fiind în acest sens mai receptivi.     

Preţul a fost negociat de la 60.000. Argumentul principal a fost că este foarte mult de investit 

în el şi că găsești cu 62-63 de mii apartamente deja aranjate în care te poţi muta chiar dacă 

nu sunt super aranjate, te poţi muta direct. Ăsta nu era locuibil şi cam ăsta era argumentul pe 

care l-am adus. (I.P., femeie, 30 ani, credit pe 30 de ani)

Profilul debitorului se conturează pornind de la următoarele caracteristici: în general 
necăsătorit, fără copii, cu studii superioare, cu un loc de muncă plătit peste salariul mediu. 
Într-o tipologizare a locuitorilor după criteriul integrării generaționale, bucureștenii se împart în 
trei categorii (Suditu 2006, 302-304 apud Ciobanu 2011): bucureștenii de primă generație sunt 
cei care s-au stabilit în București în timpul vieții lor și se află în proces de integrare; bucureștenii 
integrați sunt copiii celor din prima categorie; bucureștenii nativi sunt cei cu o biografie locală 
de cel puțin două generații. În grupul de respondenți ponderea inclină substanțial către primul 
grup, majoritatea fiind veniți din alte localități pentru studii sau muncă și stabiliți aici pe termen 
lung. Atracția orașului pentru ei gravitează în jurul oportunităților economice și profesionale, 
infrastructurii culturale, de educație, de socializare și de petrecere a timpului liber. 

Distribuția teritorială a locuințelor cumpărate de respondenții incluși în studiu este 
eterogenă din punct de vedere al factorului siguranță-dezirabilitate6, însă extremele - zonele 
cele mai bune sau cele mai periculoase -  au fost ocolite, observându-se totodată o concentrare 
în partea medie-superioară a ierarhiei. Astfel, șase locații aparțin de zonele „bune” ale orașului, 
cu recurență Tineretului-Parcul Carol, respectiv Balta Alba-Dristor, cinci sunt localizate în zonele 
medii – predominant Militari și Berceni-Brâncoveanu (am inclus în această categorie și Muncii), 
două în zonele considerate periculoase – Pantelimon, Prelungirea Ghencea. Celelalte patru se 
găsesc în aria periurbană – Bragadiru, Popești-Leordeni, comuna Pantelimon.
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Viață cotidiană sub impactul creditului imobiliar. Etapa post-achiziționare

Deși conștientizează relația de coproprietate cu banca și implicațiile care decurg din ea, 
cumpărătorii dobândesc simțul proprietății asupra locuinței achiziționate, sentimentul fiind dat 
de libertatea de manifestare în spațiul de locuit. Pentru un proprietar de locuință achiziționată 
prin împrumut, intrarea într-o schemă de proprietate condiționată nu imprimă o normă diferită 
de apropriere a spațiului, oamenii nu se simt din acest motiv „mai puțin acasă”. 

Apartamentul nu poţi să zici că e al tău, dar e mai ok decât în chirie. Şi în plus este avantajul 

psihic. Pur şi simplu, că ştii că e casa ta, nu te deranjează nimeni, nu te enervează nimeni. Vrei 

să umbli-n curul gol, umbli-n curul gol, scuză-mă, dar ăsta-i adevărul. [Practic nu consideri că 

eşti proprietar deocamdată.] Păi da, pentru că banca are întâietate. În cazul unei probleme, 

banca e prima despăgubită. După aia tu. De exemplu, făcând creditul ăsta, în primii cinci ani 

de zile eu nu am voie să fac nimic cu apartamentul. Nu am voie să-l vând, n-am voie să-l scot 

la închiriat. (R.P., 26 de ani, credit pe 30 de ani prin Prima Casă)

Acasă este un sentiment impregnat de concepțiile de viață, de valorile personale, de stilul 
de viață, de istoria locativă experimentată și nu este întotdeauna legat de anumite coordonate 
fizice ale spațiului.  Există însă o serie de teme recurente asociate acestui concept: stabilitate, 
siguranță, control, libertate, confort, intimitate, autonomie. 

A achiziționa o locuință este, pentru cei mai mulți, o realizare și o sursa de mândrie 
personală. După momentul instalării în noua reședință, relația cu spațiul de locuit evoluează de 
la cea inițială, de acomodare, înspre familiaritatea dată de sentimentul de „acasă”, procesul fiind 
mediat de aproprierea spațiului prin personalizarea lui și „însuflețirea” dată de experiențele și 
momentele locuirii. Personalizarea locuinței este, în cele mai multe cazuri, un proces îndelungat 
și nefinalizat, sub influența factorului financiar. Stadiul provizoriu privind amenajarea este 
perpetuat uneori ani la rândul.  

Mi-a luat ceva timp, dar la început nu mă simţeam acasă. Pleci dintr-un loc în care ai trăit 

multe experienţe frumoase, pereţii ăia aveau amintiri, poveşti şi vii într-un loc total nou, nici 

n-a mai locuit nimeni aici şi parcă eşti stingher la început. Adică oricât de mult ţi-ai dorit-o, 

eşti stingher, adică până s-a umplut şi casa asta de poveşti, a durat un pic. Mi-a fost greu la 

început, nu mă simţeam acasă. Mi-a luat şase luni, un an până să mă simt acasă. Faptul că am 

făcut-o aşa cum am vrut eu, că am mobilat-o şi am accesorizat-o aşa cum am vrut eu şi viaţa 

trăită aici pur şi simplu, ce spuneam mai devreme că am umplut-o cu experienţe, cu prieteni, 

aşa ajunge să fie casa ta. (L.P., 29 ani, credit pe 30 de ani prin Prima Casă)

Nivelul stimei de sine a crescut, încrederea în sine, faptul că am considerat că am realizat ceva 

important, sentimentul  de proprietate bineînţeles. (L., bărbat, 30 de ani, credit pe 30 de ani)

Noul regim de locuire poate presupune și anumite schimbări în stilul de viață: resursele 
financiare sunt direcționate, în faza de început, către cheltuielile aferente accesării liniei de creditare, 
iar mai apoi îmbunătățirilor din locuință, bugetul pentru timp liber fiind restrâns considerabil. 

În primul rând vacanţa anul ăsta cu siguranţă se sacrifică, n-o să ne plimbăm în fiecare 

weekend pe undeva. Nu o să ne îmbrăcăm la fiecare salariu. Îţi iei o haină eventual când îţi 
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trebuie şi eventual să renunţăm la fumat că fumăm amândoi. (R.P. femeie, 26 de ani, credit pe 

30 de ani prin Prima Casă)

Creditul imobiliar reprezintă și o responsabilitate asumată, dar regretată în anumite 
momente. Impactul emoțional nu este întotdeauna direct proporțional cu efortul lunar 
de achitare a ratelor, ci este puternic influențat de modalitatea de abordare a situației. Însă 
constrangerea ratei lunare și mai ales perspectiva celor 20-30 de ani de datorii au un efect 
psihologic și generează momente de stres, regret, frustrare sau îngrijorare. Tendința este de 
gestionare a emoțiilor și stărilor negative prin abordarea constructivă, autoîncurajare și evitarea 
gândiri pesimiste.     

Presiunea psihică de a plăti creditul şi de a te proiecta în viitor în situaţii nefavorabile, dar cred 

că asta implică şi o anumită doză de maturizare. Şi dacă reuşeşti să faci asta, e o provocare de 

viaţă foarte mare şi te împlineşte la un anumit nivel. (L., bărbat, 30 de ani, credit pe 30 de ani)

Este un chin... mai ales dacă nu ai siguranța veniturilor. Chiar recomand ca toată lumea să stea 

în chirie, e o povară foarte grea… este o povară apăsătoare, pentru că e o datorie, indiferent 

că pleci în concediu sau în vacanță. Cu siguranță sunt momente când uiți de această povară, 

dar e greu. Există regrete… și acum îmi reproșez că dacă mai așteptam prețurile mai scădeau, 

creditul era mai mic și era o sumă mai ușor de achitat. (V.F., femeie, 50 de ani, căsătorită cu 

un copil, credit pe 27 de ani)

În administrarea bugetului creditul devine prioritar și, în funcție de gradul de îndatorare, 
pot să apară unele compromisuri, care pentru unii înseamnă adoptarea unui stil de viață mai 
cumpătat. În același timp crește importanța locului de muncă și a unui salariu potrivit nevoilor 
de acoperire a ratelor și a costurilor cu viață. Se investește mai mult timp și efort pe plan 
profesional, în detrimentul timpului liber. Adiacent metodei de prioritizare a cheltuielilor lunare, 
se apelează la schema de returnare a datoriei în avans. În cazul V.F., care consideră că a avut 
proasta inspirație să cumpere apartamentul de două camere din zona Muncii în 2008, pe când 
valora de trei ori mai mult decât acum, impactul creditului este acut resimțit și angrenează 
măsuri radicale și schimbări însemnate. 

Nevoia face că ar trebui să mă mut... Băiatul meu se căsătorește și trebuie să mă mut cu ei 

într-un apartament de trei camere ca să putem să achităm creditul și să ne fie mai ușor. (V.F., 

femeie, 50 ani, căsătorită, un copil, credit pe 27 de ani)

Planuri de viitor privind locuirea

Locuința actuală este considerată, de majoritatea celor care au achiziționat garsoniere sau 
apartamente de două camere, o etapă tranzitorie, un compromis între dorința de stabilitate locativă 
și constrângerile financiare, care nu satisface nevoia de spațiu a unei familii.  Pentru A.I. garsoniera 
de 28 de metri pătrați a fost suficientă în urmă cu opt ani când a hotărât să o cumpere și s-a 
potrivit de-a lungul timpului cu statutul de burlac, însă nu ar fi potrivită pentru două persoane. 

Acum nu, atunci da. Acum am mai acumulat diverse... dacă mai vine cineva să stea cu mine 

deja nu mai are loc să își aducă diverse chestii că va trebui să renunț eu la mai multe... (A.I., 

bărbat, 36 de ani, credit pe 15 ani)
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Dezideratul de locuire este aproape în unanimitate asociat cu locuința individuală 
sau, altfel spus, „casa pe pământ”, situate de preferință într-o zonă de case din București și 
continuată cu o curte. Majoritatea însă nu întrevăd realizarea acestui standard aspirațional 
în condițiile locuirii în București (cartierele de case sunt inaccesibile financiar, zone libere 
pentru construcții de case noi în regim propriu sunt aproape inexistente în interiorul orașului, 
condiția privind spațiul verde – grădină - anexat casei este cu atât mai greu de îndeplinit).     

Aș prefera o casă, cu curte... Sunt foarte încântată de natură și tocmai de aia vreau o casă cu 

o livadă. Dacă aș putea să am astea în oraș ar fi minunat. (M.A., femeie, 26 ani, în curs de 

evaluare a dosarului pentru un credit pe 30 de ani)

O casă pe pământ cu curte. Nu mare, să aibă copiii unde să se joace, să ai unde să stai cu 

prietenii, să faci un grătar. (M.P., femeie, 40 ani, căsătorită, doi copii, credit pe 30 de ani prin 

Prima Casă)

Concluzii

Ne-am întrebat la început cum ajung oamenii să achiziționeze o locuință prin credit, căutând 
răspunsul printr-un studiu de caz asupra locuitorilor Bucureștiului. Pornind de la motivațiile 
și raționamentele din spatele deciziei, neexcluzând valoarea intrinsecă a proprietății asupra 
locuinței, documentarea a scos în evidență o raportare constantă la condițiile locuirii în chirie. 
Pe lângă sporul de confort, siguranță și stabilitate locativă, a achita rate în locul chiriei este tradus 
în termeni de investiție. O investiție care presupune și riscuri. O investiție care are conotație de 
moștenire transmisă copiilor, de sursă și în același timp rezervă de venit și, în înțelesul ei cel mai 
pragmatic, o investiție care poate aduce profit. Raportată însă la viitor, locuința luată în baza unui 
credit este în continuare o etapă tranzitorie între dorința de stabilitate locativă și constrângerile 
financiare. Compromisul devine astfel o constantă a locuirii „pe datorie”, din momentul deciziei 
de îndatorare până la ultima rată achitată băncii.

O dată cu dezvoltarea sistemelor de finanțare a locuințelor și tranzacționarea titlurilor 
ipotecare la nivel global, locuirea a intrat în logica financializării, devenind un punct central în 
teoriile privind financializarea vieții sociale (Aalbers 2008, Martin 2002, Glover 2010). În limbaj 
economic, termenul desemnează „procesul de securizare a activelor pe care se bazează” (Glover 
2010, 1) și presupune un model de acumulare în care profitul este obținut mai mult pe canale 
financiare decât prin producție și comerț (Arrighi 1994, Krippner 2005 apud Aalbers 2008). 
Financializarea unește în cel mai ridicat grad de până acum localul cu globalul, exemplul cel 
mai evident fiind conectarea locuinței la piața globală prin tranzacționarea ipotecilor. Mai mult, 
Aalbers (2008) vorbește despre financializarea proprietarului însuși prin măsurarea gradului 
de risc atribuit unei persoane utilizând scoring-ul de credit - un algoritm prin care instituțiile 
bancare determină, în funcție de anumiți factori, capacitatea unei persoane de a plăti la timp 
obligațiile pecuniare aferente creditelor (Aalbers 2008). 

Într-un interviu oferit ziarului Bursa în septembrie 2015, președintele Consiliului Director al 
Asociației Române a Băncilor afirma că piața creditelor ipotecare din România este subdezvoltată 
prin comparație cu nivelul atins de țările din Vest, iar gradul ridicat de informalitate, evitarea 
pieței creditelor și autofurnizarea domină piața imobiliară, locuințele fiind cel mai adesea 
finanțate din surse proprii, sub 10% fiind achiziționate prin credit imobiliar. Conform datelor 
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BRD, Bucureștiul cumulează 19% din totalul creditelor imobiliare. După dimensiunea pieței 
locale a creditelor imobiliare și prin faptul că majoritatea împrumuturilor au fost făcute pentru 
achiziţia de locuinţe și nu în scop investiţional, gradul de financializare a locuirii în România 
poate fi considerat scăzut. Chiar și așa, interviurile realizate sugerează că locuirea și dobândirea 
de locuință prin credit este impregnată de rațiuni financiare și că, cel puțin parțial, ideea că 
financializarea acționează tot mai mult „ca o nouă ontologie pentru viața în secolul XXI” (Martin 
apud Glover 2010) are ecou și în spațiul autohton. „Riscul nu devine pur și simplu o formă de 
calcul, un mod de a cunoaște, ci invita, totodata, la un fel de a fi” (Martin et al. 2008, 122 apud 
Glover 2010, 2). În acest proces, reședința nu mai reprezintă doar un spațiu de locuit, ci este 
privită, în același timp, ca o potențială sursă de venit și o investiție.

Documentarea etapei de finanțare și cumpărare a locuinței a consemnat un aspect relevant 
în ceea ce privește comportamentul băncilor în relația cu clienții. Desfășurarea procesului de 
achiziționare a locuinței prin credit depinde în foarte mare măsură de factorul uman implicat. 
Politicile băncilor și ale statului trasează cadrul formal de implementare, însă prestația actorilor – 
de la agentul imobiliar, notar, proprietar, la ofițerul de credit, determină rezultatul final. Totuși, în 
România, marea masă a populației nu se califică pentru un credit imobiliar. În cadrul programului 
Prima Casă s-a încercat extinderea accesului la credite printr-o eligibilitate forţată și includerea 
unei categorii a populaţiei ce face eforturi mari să își permită pe termen lung și mediu ratele, 
depăşindu-și astfel limitele financiare. Pentru a fi sustenabilă și confortabilă financiar, rata pentru 
casă nu ar trebui să depăşească un sfert din venituri, după modelul celor mai multe state vest-
europene (Lefter, 2010). Chiar și în condițiile oferite de Prima Casă, creditul imobiliar rămâne 
un mecanism de facilitare a achiziției unei locuințe inaccesibil majorității românilor. 

Note
1 Etnografiile creditului imobiliar, identificate în afara spațiului academic autohton, vizează cel mai 

adesea impactul executărilor ipotecare și practicile discriminatorii (asociate rasei / etniei, venitului, 
statutului de imigrant, vârstei) în ceea ce privește accesul la împrumuturi. Analiza de față nu își 
îndreaptă interesul către o anumită categorie socială, ci către procesualitatea dobândirii unei 
locuințe prin credit și experiențele generate. În condițiile în care în România piața creditului 
imobiliar este încă în fază incipientă de dezvoltare, cu o rată extrem de mică a împrumuturilor și 
în care creditele substandard nu și-au făcut încă loc, condițiile de eligibilitate descurajează de la 
bun început categoriile sociale marginale.    

2 În timpul căutarii potențialilor participanți ne-au fost povestite două situații: cazul unui domn de 
vârsta a doua, căsătorit, care, în apogeul stării sale materiale datorată unui loc de muncă bine 
remunerat, a contractat un credit cu o valoare însemnată pentru a cumpăra un apartament 
de lux într-o zonă bine cotată și care, în urma pierderii serviciului, a fost executat silit. Datoria 
la bancă a rămas în continuare neacoperită, toate culiminând cu divorț și o gravă depresie. Al 
doilea caz relatat este cel al unei tinere, aflată acum într-o situație locativă incertă după ce a 
ajuns în imposibilitatea achitării ratelor pentru un credit imobiliar. Stresul asociat întregii situații 
a declanșat abuzul de alcool și, consecutiv, înrăutățirea relațiilor familiale. Cunoștințele prin 
intermediul cărora am aflat cele relatate nu au dorit să intermedieze stabilirea unui contact cu 
persoanele în cauză, fiind jenate să abordeze subiectul, despre ambele persoane spunâdu-se ca 
„nu ar fi în stare să vorbească despre asta”.
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3 Cercetarea de teren a fost întreprinsă pe parcursul lunilor martie - august 2015. Echipa de 
cercetare a cuprins studenți și absolvenți ai departamentelor de antropologie și sociologie, 
Universitatea București: Alexandra Neagu, Alexandra Novac, Ada-Veronica Hampu.

4 „În dreptul german, proprietarul nu poate rezilia contractul sau împiedica reînnoirea după 
expirarea termenului stipulat decât dacă are nevoie de locuință pentru el, pentru membrii familiei 
sau a persoanelor care locuiesc împreună cu ei. Ca o consecință a duratei „infinite” a contractului, 
chiria (stabilită inițial prin libera înțelegere dintre părți), poate fi revizuită periodic, dar sub control 
statal, consiliile locale fiind obligate să publice așa-numitele tabele de chirie – Mietspiegel - care 
reprezintă un fel de indexare maximă” („Contractul de închiriere. Definiție” apud Deak Francisc, 
2006). 

5 Pentru o discuție referitoare la transpunerea propriilor proiecții de viitor în necesități pentru copii, 
consultați articolul „Mare, curat și frumos. De la blocul comunist la ansamblul rezidențial”, din 
cadrul acestui volum, pagina 91. 

6 O hartă a fricii care ia în considerare nivelele percepute de siguranță și de periculozitate, ale cărei 
rezultate corespund, cu aproximație, celor obținute în studiul SNSPA „Cartografierea socială a 
Bucureștiului”, clasifică cartierele Capitalei în zone bune și zone periculoase. În prima categorie 
intră Primăverii, Floreasca, Herăstrău, Aviației, Băneasa, 1 Mai, Cotroceni, Drumul Taberei, 
Tineretului, Titan, Balta Alba și Centru (ultimele două apar menționate doar în studiul SNSPA). 
Cartierele cu siguranță medie sunt Berceni, Vitan și Militari, iar cele periculoase – Ghencea, 
Colentina, Baicului, Pantelimon, Giulești, Giulești-Sârbi, Străulești, percepția cea mai negativă 
având-o zona Rahova-Ferentari. (Ciobanu 2011, 204; SNSPA, 2011)

Bibliografie

Aalbers, Manuel B., Brett Christophers. 2014. „Centring Housing in Political Economy”. Housing, 
Theory and Society, 31:4, 373-394

Aalbers, Manuel B. 2008. „The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis”. 
Competition & Change 12, 2:148-166.

Bernea Ernest. 1997. Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român. Humanitas, București.
Borș Violeta. „Analysis of the mortgage market in Romania and its impact on Real Estate”. 

Applied financial research 6. Accesat la 12 august 2015. http://www.dafi.ase.
ro/cercetare.asp   

Chiko Mark, Richard Harris. 1990. „The local culture of property: A comparative history of 
housing tenure in Montreal and Toronto”. Annals of the Association of 
American Geographers 80(1): 73-95.  

Ciobanu, Cristian. 2011. București. O geografie mentală. Lucrare de doctorat. Universitatea 
București.

Eurostat. 2014. Distribution of population by tenure status, type of household and income group. 
SILC [ilc_lvho02]

Glover Richard. 2010. The Financialization of Social Life and the Socialization of Finance. 
Accesat 14 august 2015. https://richardrglover.files.wordpress.com/2011/03/
financialization-of-social-life-and-the-socialization-of-finance-2010.pdf

Hammer, Rita M., 1993. The lived experience of being at home: A phenomenological 
investigation. lucrare de doctorat.

Lazăr Horia. 2008. „Urbanizare și financiarizare”, Tribuna 145: 7-8. Accesat la 13 august 2015. 
http://www.revistatribuna.ro/wp-content/uploads/2012/08/145.pdf



60

O etnografie a locuirii în rate

Martin Randy. 2002. Financialization of Daily Life. Temple University Press, Philadephia.
Ratner Mitchell. 1996. „Many Routes to Homeownership: A Four-Site Ethnographic Study of 

Minority and Immigrant Experiences”. Housing Policy Debate 7(1): 103-145
Ratner Mitchell. 1997. „Ethnographic Studies of Homeownership and Home Mortgage Financing: 

An Introduction”. Cityscape, vol. 3, nr. 1:10,46.
Schwartz Herman, Leonard Seabrooke. 2008. „Varieties of Residential Capitalism in the 

International Political Economy: Old Welfare States and the New Politics of 
Housing”. Comparative European Politics 6, 237–261.

Zilișteanu, Ion Radu. 2011. „National Housing Policies in Romania Between 1990 and 2010”. 
Romanian Economic Business Review 01/2011; 6(1):126-132.

SNSPA. 2011. Cartografierea socială a Bucureștiului. Accesat 15 septembrie 2015. http://www.
csb2035.ro/pdf/facts/cartografiere_socio.pdf 

Banca Națională a României. 2015. „Raport asupra stabilității financiare”. Accesat 30 noiembrie 
2015. http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=6711

Bădică, Petre. 2012. „Chilipiruri imobiliare. Preţurile apartamentelor au ajuns la nivelul anului 
2004. De ce nu cumpără nimeni”. România Liberă. Accesat 8 iulie 2015. 
http://www.romanialibera.ro/special/documentare/chilipiruri-imobiliare-
-preturile-apartamentelor-au-ajuns-la-nivelul-anului-2004--de-ce-nu-
cumpara-nimeni-262998 . 

BRD-Groupe Société Générale. 2014. „Promoție la creditele imobiliare BRD, cu cadouri 
garantate de 800 de lei sau 400 de lei”. Accesat 15 iulie 2015. https://www.
brd.ro/stiri/promotie-la-creditele-imobiliare-brd-cu-cadouri-garantate-de-
800-de-lei-sau-400-de-lei

„Contractul de închiriere. Definiție”. Scritub. Accesat la 14 octombrie 2015.  
http://www.scritub.com/economie/CONTRACTUL-DE-INCHIRIERE1117161212.php 
„Este nevoie de prudență în creșterea prețurilor pe piața imobiliară”. 2015. Bursa. Accesat 

15 septembrie 2015. http://www.bursa.ro/sergiu-oprescu-presedintele-
consil iului-director-al-arb-este-nevoie-de-prudenta-in-cresterea-
pret...&s=print&sr=articol&id_articol=277883.html

Lefter, Adriana. 2010. „Câți dintre români își permit cu adevărat Prima Casă”. Imobiliare.ro. 
Accesat la 8 august 2015. http://www.imobiliare.ro/articole/cati-dintre-
romani-isi-permit-cu-adevarat-prima-casa_db/

„Locuirea în rate: chirii, credite și cămine”. 2015. Gazeta de Artă Politică nr. 10. Accesat online 
la 20 septembrie 2015. http://artapolitica.ro/?p=2233

„Legea chiriilor defavorizează din nou chiriașii”. 2008. InfoLegal. Accesat la 12 iulie 2015.  
http://www.infolegal.ro/legea-chiriilor-defavorizeaza-din-nou-chiriasii/2008/03/10/
„Preţul unui apartament, la jumătatea celui din 2008. Experţii spun că ieftinirea nu e suficientă”. 

2010.  Gândul. Accesat la 8 august 2015. http://www.gandul.info/financiar/
credite-imobiliare-pe-40-ani-fara-avans-2339102



61

Oana-Cristiana Iftode

Date socio-demografice ale persoanelor intervievate

Nr. Gen Vârsta Nivel studii Domeniu 
ocupaţional

Statut 
relaţional Nr. copii

1. Feminin 31 de ani Studii superioare Soţul - IT Căsătorită 1

2. Masculin 30 de ani Studii superioare Date 
nefurnizate Necăsătorit -

3. Feminin 29 de ani Studii superioare Comerţ-vânzări Necăsătorită -

4. Feminin 26 de ani Studii superioare ONG Necăsătorită -

5. Feminin 50 de ani Studii medii Administrativ Căsătorită 1

6. Feminin 29 de ani Studii superioare Publicitate-PR Concubinaj -

7. Feminin 30 de ani Studii superioare Manager de 
produs Necăsătorită -

8. Feminin 40 de ani Studii medii 
(Soțul cu studii superioare)

Învățământ 
(soțul în IT) Căsătorită 2

9. Masculin 35 de ani Studii superioare IT Căsătorit 1

10. Feminin 30 de ani Studii superioare Retail Necăsătorită -

11. Feminin 26 de ani Studii superioare Fotograf Necăsătorită -

12. Feminin 37 de ani Studii superioare ONG Necăsătorită -

13. Feminin 28 de ani Studii superioare ONG Necăsătorită -

14. Feminin 28 de ani Studii superioare IT Concubinaj -

15. Masculin 36 de ani Studii superioare IT Necăsătorit -

16. Feminin 27 de ani Studii superioare Financiar-
bancar Concubinaj -

17. Feminin 32 de ani Studii superioare Cercetare Căsătorita 1

18. Masculin 30 de ani Studii superioare Inginerie 
aerospațiala Necăsătorit -

19. Feminin 30 de ani Studii superioare Relații cu clienții Necăsătorită -

O etnografie a locuirii în rate ANEXE
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Informații despre creditele persoanelor intervievate

Nr. 
crt. Preţ locuinţă An achiziţie 

credit
Cuantum 

credit Cuantum avans Perioada de 
rambursare

Vârsta la 
care a fost 
contractat 

creditul

Tip credit

1. 68000 euro Date 
nefurnizate 50000 euro 18000 euro 30 de ani Date 

nefurnizate Prima Casa

2. Date 
nefurnizate 2014 Date 

nefurnizate Date nefurnizate 30  de ani 30 de ani Prima Casa

3. 34000 euro Date 
nefurnizate 32000 euro 2000 euro 30 de ani Date 

nefurnizate Prima Casa

4. 41500 euro 2014 39500 euro 5% 30 de ani 26 de ani Prima Casa

5. 98000 euro 2008 80000 euro 18000 euro + 2000 
euro comision bancă 27 de ani 43 de ani Date 

nefurnizate

6. 51000 euro 2012 48500 euro 2500 euro 30 de ani Date 
nefurnizate Prima Casa

7. 42500 euro 2009 39500 euro 5% achitat 24 de ani Credit 
imobiliar

8. 67000 euro 2010 Aprox. 
62000 euro

3000 euro + 
2500 diferenta la 

apartament
30 de ani 35 de ani Prima Casa

9.
100000 euro 

al doilea 2011 al doilea 
credit

20000 euro 
primul,

60000 euro
al doilea

40000 euro al 
doilea

20 de ani 
(amândouă)

25 de ani 
primul credit

Date 
nefurnizate

10. 28000 euro 2012 28000 euro Informații nefurnizate 30 ani 27 ani Imobiliar

11. 45000 euro 2015 Date 
nefurnizate 2000 euro 30 de ani 26 de ani Prima Casa

12. 54000 euro 2012 42000 euro 12000 euro 30 de ani 34 de ani Prima Casa

13. Date 
nefurnizate

Date 
nefurnizate

Date 
nefurnizate Date nefurnizate Date 

nefurnizate
Date 

nefurnizate
Date 

nefurnizate

14. 60000 euro 2013 57000 euro 3000 euro 30 de ani 26 de ani Date 
nefurnizate

15. 45000 euro Date 
nefurnizate 54000 euro 8% 15 ani 28 de ani Imobiliar

16. 32500 euro 2014 30875 euro 1650 euro 30 de ani 27 de ani Ipotecar

17. 48000 euro 2009 21000 euro Date nefurnizate 10 ani – achitat 
in 2013 27 de ani Date 

nefurnizate

18. 180000 euro 2015 120000 euro 60000 euro 30 de ani 30 de ani Credit 
ipotecar

19. 57000 euro 2015
48000 euro+ 
2000 euro 

comision acte
9000 euro 30 de ani 30 de ani Credit 

ipotecar
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Informații despre locuinţele persoanelor intervievate

Nr. Cartierul Nr. camere 
locuinţă Suprafaţă utilă

Nr. 
persoane 

per locuinţă
Tip locuinţă Vechime imobil

1. Tineretului - Timpuri 
Noi 3 camere 60m2 3 Apartament Date nefurnizate

2. Pantelimon 2 camere 55m2 1 Apartament Date nefurnizate

3. Brâncoveanu-Berceni 2 camere 40m2 1 Apartament 
semidecomandat Date nefurnizate

4. Km 8 Bragadiru 2 camere 60m2 2 Apartament în complex 
rezidențial neterminat Nou

5. Piaţa Muncii 2 camere 51m2 3 Apartament Date nefurnizate

6. Brâncoveanu-Berceni 3 camere 76m2 3 Apartament cu 
mansardă Nou

7.
Prelungirea 

Ghencea -Ansamblul 
Primăvara

1 camera 45 m2 1 Garsonieră Nou

8. Popești-Leordeni 2 camere 62 m2 4 Apartament Nou

9. Militari 2 primul, 
3 al doilea

40 m2 primul,  
100 m2 al doilea

2 în primul, 
3 în al doilea Apartament Nou

10. Constantin 
Brâncoveanu 2 camere Date nefurnizate 1 Apartament Vechi

11. Militari 2 camere 53 m2 1 Apartament Nou

12. Centru 2 camere 54 m2 1 Apartament Vechi, ‘30

13. Date nefurnizate Date 
nefurnizate Date nefurnizate Date 

nefurnizate Date nefurnizate Date nefurnizate

14. Dristor 3 camere 71 m2 2 Apartament Date nefurnizate

15. Sălăjan-Balta Albă 1 camera 28 m2 1 Garsonieră Ani ‘70

16. Popești-Leordeni 2 camere 36 m2+ 12 m2 
curte 2 Garsoniera dublă Nou

17. Comuna Pantelimon 1 camera 38 m2 3 Garsonieră Nou

18. Parcul Carol 6 camere 200 m2 - Casă Vechi, ‘30

19. Tineretului 2 camere 48,5 m2 1 Apartament Din ‘78
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Imagine 1. „M-am uitat la scările astea şi am zis că aici mă văd stând pe scări şi 
citind”. (L.P., femeie, 29 ani, credit pe 30 de ani prin Prima Casă). 
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 4. Bucătarie, apartament închiriat. Eroii Revoluției. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 2. Mesaj surprins în lift, 
cartier Tineretului. 
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 5. Bloc, bulevardul Mărășești. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

O etnografi e a locuirii în rate ANEXE

Imagine 3. Apartament în rate. Bucătaria, loc de fumat. 
Zona Constantin Brâncoveanu. Sursa: Cercetare de teren
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Imagine 6. Scară de bloc, strada Viorele, cartier Tineretului.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 9. Blocuri noi, zona Parcul Carol.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 7. Interior apartament, cartier Tineretului.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 8. Blocuri noi, zona Parcul Carol.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

O etnografie a locuirii în rate ANEXE
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Apartamentul de bloc 
între spațiu de locuit și „acasă”
Andra-Mitia Dumitru

- Abstract -The block fl at as a living space and „home”When I started to look into the characteristics of living in apartment blocks built in Bucharest during the communist era, I wondered to what extent the material individuality of locative interiors of typifi ed spaces could change the center of gravity of the perception of living in an area dominated by standardized housing. Specifi cally, to what extent living in such a space could be characterized through its interior and especially, what is its relationship with the owner’s identity? What is “home” in the context of similar spaces and how is this feeling built for diff erent individuals? Talking about the specifi cs of housing in blocks of fl ats built in Bucharest during the socialist period turns into a discussion about individual and collective adaptation to ideologically inherited living standards. The contemporary experience of living in blocks characteristic to communist era must be understood by bringing together historical, urbanistic and political arguments of the socialist urban space. The urbanistic and architectural heritage imprinted on the city appearance by every political system is a reality that urban residents assimilate by living it.
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- Abstract -
The block fl at as a living space and „home”

When I started to look into the characteristics of living in apartment blocks built in Bucharest 
during the communist era, I wondered to what extent the material individuality of locative interiors 
of typifi ed spaces could change the center of gravity of the perception of living in an area 
dominated by standardized housing. Specifi cally, to what extent living in such a space could be 
characterized through its interior and especially, what is its relationship with the owner’s identity? 
What is “home” in the context of similar spaces and how is this feeling built for diff erent individuals? 
Talking about the specifi cs of housing in blocks of fl ats built in Bucharest during the socialist period 
turns into a discussion about individual and collective adaptation to ideologically inherited living 
standards. The contemporary experience of living in blocks characteristic to communist era must 
be understood by bringing together historical, urbanistic and political arguments of the socialist 
urban space. The urbanistic and architectural heritage imprinted on the city appearance by every 
political system is a reality that urban residents assimilate by living it.

- Rezumat -
Când am pornit în căutarea specifi cului de locuire caracteristic apartamentelor de blocuri 

construite în Bucureşti în perioada socialistă, m-am întrebat în ce măsură individualitatea materială 
a interioarelor locative tipizate ar putea să schimbe centrul de greutate al percepţiei locuirii 
într-o zonă dominată de standardizare locativă. Mai exact, în ce măsură locuirea într-un astfel 
de spaţiu ar putea fi  caracterizată prin prisma interiorului şi mai ales care este relaţia acestuia cu 
identitatea celui care îl compune? Ce reprezintă „acasă” în contextul spaţiilor asemănătoare şi 
cum se construieşte acest sentiment pentru indivizi diferiţi? A vorbi despre specifi cul de locuire al 
apartamentelor de blocuri construite în perioada socialistă din Bucureşti se traduce printr-o discuţie 
despre adaptarea individuală şi colectivă la o normă ideologică de locuire moştenită. Experienţa 
locuirii contemporane în apartamentele de bloc caracteristice perioadei socialiste trebuie înţeleasă 
prin conjugarea argumentelor istorice, urbanistice şi politice ale spaţiului urban care s-au defi nit 
în - oraşul socialist. Moştenirea urbanistică şi arhitecturală pe care fi ecare regim politic o imprimă 
înfăţişării oraşului este o realitate urbană pe care locuitorii o asimilează locuind-o.
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Moto:
Inscripție pe-o casă nouă 

Toate stau la locul lor
Stă păianjenul în plasă
Nu e prins căci e în casă
Nu-l încearcă niciun dor
Din ocolul său să iasă.

Toate stau la locul lor
Piatră, floare și ulcior,
Vatră și amnar să iască
Asta-i legea tuturor,
Zări să-și facă din pridvor,
Să se simtă bine-acasă. 

(Lucian Blaga, 1964, Poezii)

Înţelegerea spaţiului locuit

În 2008 fotograful român Bogdan Gîrbovan realiza proiectul artistic „10/1 - 10 portrete 
realizate în 10 garsoniere dintr-un bloc de 10 etaje”. Blocul a fost construit în anul 1966 în 
cartierul Dristor, iar fotografiile suprind locuitorii în spaţiile în care aceştia locuiesc. Fotografiind 
interiorul şi exteriorul acestor spaţii, în esenţă identice, proiectul reuşeşte să redea vizual 
amestecul de tipologii umane care împart celule ale aceluiaşi spaţiu, blocul de locuinţe, spaţiul 
socialist prin excelenţă. Toate cele zece garsoniere sunt situate în zona de mijloc a blocului, 
unele sub altele. Diferenţele vizuale care definesc spaţiile expuse în fotografii sunt conţinute în 
decorurile locative ale garsonierelor. Cheia în care fotograful ne propune să înţelegem imaginile 
este cea a relaţiei dintre oameni şi obiectele cu care aceştia îşi populează locuinţa, şi la un nivel 
meta, cea a relaţiei dintre oameni şi trecutul, apoi prezentul spaţiului locuit. Observaţiile artistice 
ale proiectului fotografic conţin, în subsidiar, un fundament antropologic al condiţiei locuirii într-
un spaţiu ideologizat în trecut, cadru temporal specific societății postcomuniste.

Pentru a înţelege specificul locuirii în apartamentele de blocuri din Bucureşti, construite în 
perioada comunistă, am ales drept unitate de analiză conceptul de „acasă” localizat în aceste 
spaţii asemănătoare.  În domeniul ştiinţelor sociale şi cu precădere al sociologiei, relaţia dintre 
indivizi şi locuri este una insuficient analizată (Van der Graaf 2014, 16). Puținele studii existente 
investighează tematica din perspectiva emoțională a legăturii dintre individ și loc prin apariția 
sentimentului de „acasă”. „Acasă” este un concept care poate să aibă semnificaţii multiple pentru 
diverse tipuri de indivizi: el poate însemna casa părintească, locul în care locuiește în prezent, 
cartierul în care merge pentru a se relaxa, oraşul în care lucrează, ţara din care provine sau 
poate chiar o stradă. Ceea ce au în comun toate aceste trăiri emoţionale în legătură cu „acasă” 
este conexiunea cu un loc anume. 

Deşi sociologia emoţiilor nu oferă un răspuns concis despre cum se formează sentimentul 
de „acasă” în relaţie cu un loc, am ales drept complement util înţelegerii acestui sentiment un 
concept împrumutat din psihologia mediului, ataşamentul faţă de loc. Prin prisma lui, acasă 
poate fi înţeles fie ca ataşament social – cel îndreptat către persoane în relaţie cu anumite locuri 
sau, ca ataşament fizic faţă de un anumit loc în sine. Şi atunci ne întrebăm, cei care locuiesc 
în prezent în apartamentele de bloc construite în perioada comunistă sunt ataşaţi de loc / 
apartament sau de anumite persoane care le leagă de acel loc?1
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ataşamentul faţă de loc este o relaţie simbolică formată prin încărcarea locului cu 
însemnătate afectivă (Altman și Low 1992, 6), o dimensiune a emoțiilor pozitive care se pot 
dezvolta între un individ şi un loc (Stedman 2003, 825). Conceptul îşi are originile în studiile 
lui Mircea Eliade (1959) şi ale lui Gaston Bachelard (1964), studii care au analizat experienţele 
emoţionale şi legăturile pe care oamenii le dezvoltă în general faţă de locuri și în mod particular 
față de locuri sacre şi case (Van der Graaf 2009, 16). Antropologii sunt cei care au preluat acest 
subiect şi l-au analizat, definind locul ca spaţiu încărcat de semnificaţie prin procese personale, 
de grup sau culturale (Low și Altman 1992, 5).

Locuirea spaţiului socialist 

Volumul de studii ce are drept tematică „spaţiul socialist” (Crowley și Reid, 2002) răspunde 
afirmativ la întrebarea Sunt spaţiile încărcate politic? prin argumente de istorie socială aplicate şi 
demonstrate istoric. În majoritatea fostelor ţări sovietice din Europa de Est şi de Sud–Est a fost 
impus controlul politic asupra proprietăţii, spaţiilor urbane, teritoriilor naţionale, locuințelor sau 
asupra monumentelor publice. Încă de la constituirea Blocului Sovietic, în toate ţările care îi 
erau subordonate, controlul asupra pământului prin naţionalizare, dizolvarea proprietăţii private 
sau refuncționalizarea în scopuri etatiste a diferitelor clădiri şi spaţii publice au fost indicatori ai 
instrumentalizării politice a spaţiului în totalitatea valenţelor sale.

Blocul de locuinţe, categorie principală a spaţiului socialist locativ, este figura urbană cel 
mai des întâlnită astăzi în oraşele care au traversat perioada socialistă. Raportând la contextul 
Bucureştiului, locuinţa proiectată în perioada 1950-1989 a înregistrat multiple tipologii şi 
forme adaptate nevoilor momentului – reconstrucţia socialistă a ţării, a economiei şi mai 
ales definirea omului nou. Toate proiectele de locuire au stat sub semnul maximei eficiențe 
economice şi a proiectării tipizate. În această jumătate de secol, schemele funcţionale şi 
suprafaţa locuibilă se îmbunătăţesc în mod constant, blocul de locuinţe devenind tipologia 
dominantă în proiectul locativ de după 1960 (tabel 1). Urbanizarea masivă s-a reflectat şi pe 
verticală, în regimul de înălţime al imobilelor de locuit, marcând apariţia aşa ziselor străzi pe 
verticală (tabel 2).

Perioada Evoluţia numărului locuinţelor / apartamente 
convenționale Perioada Pop. urbană / % din pop. ţării

1951-‘60 66.000 1948 3.487.995 (22%)

1961-‘70 528.500 1965 5.667.559 (29,8%)

1971-‘80 1.320.000 1985 11.540.494 (50,6% )

1981-‘90 cifra planificată era de 1.700.0002

Tabel 1. Evoluţia din perioada 1951-1990 a numărului de apartamente din România 
raportat la populaţia urbană (Zahariade 2011, 7)
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Decade Înălţimea imobilelor de locuit

1951-1960 81,4 % < P+4

1961-1970 75,4 % < P+4

1977-1980 62 % < P+4

1981-1990 50 % < P+4

Tabel 2. Evoluţia nivelului de înălţime al imobilelor de locuit în perioada 1951-1990  
(Zahariade 2011, 8)

În cazul României nu se poate vorbi încă de un oraş post-comunist (Pitulac 2011, 169) 
deoarece schimbările de după 1989 nu au fost reformatoare iar nivelul la care s-au produs nu au 
avut puterea de a modifica structura spaţiilor de locuit pe măsura nevoilor actuale. Transformări 
majore s-au produs la nivelul formei de proprietate, dinamicii populaţiei în contextul migraţiei 
interne şi externe şi iniţiativelor de politici publice dedicate rezolvării problemei locuinţelor pe o 
piață imobiliară instabilă, concentrate în speţă doar asupra locuinţelor sociale3. Acestea nu au reuşit 
să elimine latenţa unor structuri organizatorice urbane precum locuirea în marile ansambluri. Mai 
mult, la nivelul ariei locative din Bucureşti nu putem vorbi de schimbări majore la nivel de structură. 
Politicile locative de construire a marilor habitate urbane din Bucureşti, specifice regimului sovietic 
din România, emană consecinţe care se resimt şi astăzi pe fundalul absenței unor politici coerente 
de dezvoltare urbană, adaptate nevoilor actuale ale oraşul şi societății.

Dacă pornim de la premisa că spaţiul este construit social prin activitate politică şi socială 
(Soja 1989, 25), atunci în București structurile socio-spaţiale denumite cartiere şi-au păstrat în 
mare parte morfologia urbanistică, cât şi o parte din structura socială în baza căreia au fost 
proiectate. Pe parcursul acestui articol vom încerca să depictăm ce se întâmplă cu microunitatea 
locuirii, „acasă”, într-un apartament de bloc, caracteristic perioadei comuniste. Cum se defineşte 
şi redefineşte ea într-un context de spaţiu ideologizat versus societate postcomunistă? 

Raportat la unitatea de locuire micro – apartamentul de bloc – distincţia pe care Henri 
Lefebvre (1991) o face în ceea ce priveşte spaţiul social, conceput, trăit şi perceput, explică proiectul 
socialist al locuirii prin dimensiunea de „spaţiu conceput”, componenta locativă fiind o parte a 
proiectului mai larg al construcţiei „omului nou” şi a societăţii socialiste. Multe înţelegeri sociologice 
ale spaţiului sunt tributare teoretizării pe care Lefebvre a dat-o spaţiului susţinând că există o 
dinamică între reprezentarea spaţiului şi reprezentarea despre spaţiu. Conceptul de loc, pe de altă 
parte, leagă structura fizică cu cea socială, culturală și afectivă a indivizilor. Un spaţiu este produs 
şi reprodus constant de diferiţi actori de-a lungul timpului (Easthope 2004, 137), detaliu esențial 
pentru înţelegerea experienţei actuale de locuire în apartamentele de bloc. O întrebare validă 
pentru demersul actual ar fi cea despre rolul locurilor în mecanismele emoţionale ale oamenilor şi 
mai ales, cum locuri asemănătoare pot naște emoţii diferite pentru oameni diferiţi? 

De la spaţiul conceput pentru locuire la experienţa trăită a locuirii identificăm o distanţă 
potrivită pentru manifestarea şi construirea sentimentului de „acasă”. O zonă de redefiniri şi 
fluidizări multiple ale practicilor spaţiale cu caracter utilitar, material pe de o parte, cât şi la nivelul 
imaginării locuirii în sensul de univers reprezentaţional încorporând valori, semnificaţii şi sensuri 
inclusiv simbolice. Această zonă se dovedeşte a fi prolifică pentru identificarea efectelor reale 
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ale spaţiului socialist asupra vieţii individuale şi sociale în contextul oraşului (Cuciumeanu 2014, 
40). Ataşamentul faţă de loc este un liant teoretic care ne va ajuta în demersul de înţelegere 
antropologică a reprezentărilor despre „acasă” ale locuitorilor unor apartamente din cartierul 
Tineretului, zonă pe care ne-am axat pentru realizarea analizei. 

Globalizarea societăţii şi deteritorializarea fluxului de bunuri, informaţie şi capital au dus la 
accepţia conform căreia importanța locurilor nu ar mai fi una nodală în reprezentarea societăţii 
actuale. Drept urmare, sentimentul de „acasă” pare să fie şi el diluat pentru indivizii care manifestă 
mobilitate pe toate planurile existenţiale: slujbă, locuinţă, acumulare de capital etc. 

Literatura de specialitate a cumulat în ultimele două decenii numeroase studii care s-au axat pe 
aspectele materiale care fac distincţia unor locuri, mai ales în contextul globalizării contemporane. 
Daniel Miller este cel care a deschis drumul către studiul locuinţei urbane prin intermediul ideii de 
transformare a unui spaţiu în loc, prin locuire (Mihăilescu 1994/2009, 19). Miller (2001) analizează 
prin metode antropologice felul în care universul material al unei locuinţe defineşte spaţiul din 
spatele uşilor închise ale locuinţelor urbane, dar și modul în care indivizii se raportează la case, 
prin domesticirea spațiului și printr-un dialog cu acesta și cu obiectele ce-l populează. 

Deoarece „acasă” este primordial o stare de spirit, un ideal tip, sociologia emoţiilor vine 
în întâmpinarea acestei idei explicând prin intermediul interacționismului simbolic relaţia dintre 
loc şi locuire.  Teoriile acestei paradigme explică felurile în care indivizii depăşesc distanța 
dintre aşteptări şi experienţele trăite în legătură cu un ideal tip: „Când ceilalţi ne răspund într-o 
manieră adecvată propriei imagini despre noi înşine, atunci experimentăm emoţii pozitive” 
(Van der Graaf 2009, 12). Centrală în teoriile interacționiste mai este şi tensiunea dintre ceea 
ce ar trebui să simţim şi ceea ce simţim în realitate, raportat şi de această dată la un stimul 
extern. Aplicând acest cadru teoretic conceptului de „acasă”, putem înțelege „acasă” că pe „o 
emoţie care defineşte identitatea indivizilor, astfel fiind explicat felul în care indivizii devin ataşaţi 
emoţional de mediul în care trăiesc” (Van der Graaf 2019, 9). Locurile sunt acum înțelese din 
prisma semnificațiilor schimburilor culturale şi sociale care se consumă în cadrul lor. Ele sunt 
folosite de indivizi cu scopul de a-şi face cunoscute identităţile personale către ceilalţi (Turner și 
Stets 2006, 29). „Acasă” va fi privit aici ca un tip particular de loc ce poate fi caracterizat prin 
dihotomia structură fizică versus construct emoțional, social și cultural.  

Concluzionăm că spaţiile capătă sens atunci când sunt încărcate de semnificaţiile pe 
care cei care le locuiesc le dau acestora. Cum se transformă spaţiul unui apartament de bloc 
din cartierul Tineretului în „acasă” luând în considerare tot acest bagaj teoretic pe care ne 
propunem să îl aplicăm acestui tip de loc? Ce spun aceste spaţii despre cei care le locuiesc 
şi cum interacţionează acestea cu locuitorii lor, sunt întrebări care îşi vor găsi răspunsul în 
analizele narative prezentate în cele ce urmează.

Metodologie de cercetare

Specificul experienţei de locuire în blocurile comuniste este o tema complexă şi extrem 
de vastă raportată la numărul mare de blocuri din Bucureşti şi la rolul lor activ în opţiunile de 
locuire din Bucureşti. O alegere metodologică de etapă a fost restrângerea obiectului de studiu 
de la mare la mic, de la blocuri la unitatea lor micro - apartamentele de bloc, orientând ulterior 
şi cercetarea de teren realizată individual şi în echipă4. Atunci când am ales zona m-am folosit 
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de calitatea mea de locuitor al oraşului Bucureşti şi de curiozitatea pe care o aveam în legătură 
cu Tineretului, cartier care are o căutare mare printre cei care îşi doresc o locuință în București, 
dar şi un cost al locuirii mai ridicat față de zone similare. Cunoaşterea acestei realităţi urbane m-a 
orientat către investigarea acestui fapt, timp în care am păstrat în minte şi întrebarea de la care 
am pornit: în ce măsură individualitatea materială a interioarelor locative ale unor spaţii tipizate 
ar putea schimba centrul de greutate al percepţiei locuirii într-o zonă dominată de standardizare 
locativă? Pe scurt, trebuia să ajung în apartamentele unor locuitori din cartierul ales, aşadar să 
mă insinuez într-un spaţiu eminamente privat şi intim, la ei acasă. Pentru a înțelege cum spaţii 
asemănătoare pot naşte emoţii distincte pentru indivizi diferiţi am decis să apelez la narativele 
individuale legate de imaginarea, identificarea, achiziţionarea, mutarea şi semnificarea materială a 
unui apartament devenit „acasă” pentru noii săi locuitori.

„Acasă” pentru domeniul ştiinţelor sociale este un fenomen complex, multifaţetat, capabil 
să determine trăiri emoţionale puternice şi să îşi prelungească înţelegerea în obiecte materiale 
încărcate simbolic de semnificaţia lui. Cel mai adesea, „acasă” transpare în naraţiuni personale, 
materiale şi financiare, însă prima sa identitate este una imaginară, o proiecţie despre un cămin 
ideal şi o realitate materială confortabilă. „Acasă” este primordial un sentiment care declanşează 
procesul de stabilire locativă a indivizilor. Când ne gândim la „acasă”, ne gândim în primul rând 
la un spaţiul privat, intim, deopotrivă interior şi exterior. Pentru a-l înţelege în contextul unor 
apartamente de bloc multiplicate, trebuie analizată relaţia pe care cei care le locuiesc o au cu felul 
în care aleg să locuiască. Cele 24 de interviuri pe care se bazează studiul de faţă au fost realizate 
cu locuitori ai cartierului Tineretului, care au decis să îşi achiziţioneze un apartament, în momente 
diferite. Ceea ce au în comun aceşti subiecţi este căutarea sentimentului de „acasă”, o motivare 
simbolică a unor procese materiale care vor decurge din această nevoie. Cinci dintre cazurile 
analizate au fost oameni care erau în timpul sau la finalul procesului de mutare într-un apartament 
din zona studiată. M-am folosit de acest context favorabil și am ales să sondez la cald etapele 
mecanismului de construire a sentimentului de „acasă”.

Pentru a înţelege cum nişte indivizi se simt acasă în mediul lor a fost nevoie de un concurs 
de încredere pe care l-am câştigat parţial în faţa celor intervievaţi, datorită rolului pe care mi l-am 
asumat - cel de cercetător venit în vizită. Cele câteva întrevederi avute cu fiecare dintre cei cinci 
interlocutori, a căror situație o vom analiza, nu au fost suficiente pentru a-mi dizolva prezenţa în 
confortul lui „acasă” pe care încercam să îl analizez. Poate o perioadă mai îndelungată acordată 
acestei teme ar fi condus către rezulte mai rafinate în ceea ce priveşte capacitatea unui spaţiu 
de a fi transformat în acasă. Deşi deschişi la ideea de a înțelege împreună cum locuiesc în 
apartamentele proaspăt achiziţionate, subiecţii au fost tot timpul conştienţi de prezenţa mea şi 
rolul afirmării de sine a etalat, cu accent pe ceea ce e dezirabil de evidențiat într-un cămin. Cel 
mai tensionat moment, care a marcat de fapt şi acceptarea mea acolo sau nu, a fost cel în care 
le ceream acordul de a face fotografii „prin casă”. În toate cazurile, deşi relaţiile stabilite au fost 
unele amiabile şi plăcute atât pentru mine cât şi pentru subiecţi, aceştia au preferat să facă ei 
înșiși fotografii, într-un moment ulterior și în absența mea. În intimitate au ales ceea ce trebuie 
arătat dintr-un „acasă” sub lupa cercetării. 

Dincolo de imaginea locuirii privilegiate5 din cartierul Tineretului şi de aspectele populării 
materiale a interioarelor domestice, am fost interesată să înţeleg ce înseamnă „acasă” pentru 
locuitori şi care este legătura acestuia cu identitatea lor. Interlocutorii noștri au fost variați, cu 
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vârste cuprinse între 29 şi 85 de ani, femei şi bărbaţi, proprietari de apartamente de dinainte 
de 1989, proprietari actuali / recenți, proprietari prin moştenire, indivizi care locuiesc alături de 
familie, chiriaşi, proprietari de apartamente închiriate, chiriași prin asociere, administratori de 
bloc, agenţi imobiliari. Interviurile au fost construite în scopul obţinerii unor răspunsuri despre 
preferinţele spaţiale și de zonă urbană, activităţile zilnice interioare şi exterioare locuinţei, 
preferinţele estetice pentru amenajarea interiorului şi motivaţiile personale ale locuirii într-un 
apartament de bloc. Pornind de la aceste aspecte, m-a interesat transformarea unui spaţiu 
în loc, prin înţelegerea şi încărcarea sa afectivă de către locuitorii săi și, în acest context, am 
considerat reprezentativă realizarea unei analize narative a situațiilor în care persoanele s-au 
mutat recent într-un apartament proprietate personală.

Contextul trecut şi actual al locuirii în cartierul Tineretului

Transformările pe care Bucureştiul le-a suferit în a doua parte a secolului trecut au fost 
determinate de industrializarea şi sistematizarea urbană care l-au redefinit geografic şi urbanistic. 
Aceste fenomene au afectat în mod direct modul de locuire şi structura comunităţilor umane 
rezidenţiale prin introducerea locuirii colective în marile ansambluri de locuinţe sau prin procesele 
de dislocare de populaţie survenite în urma politicilor de reconstrucţie urbană. Controlul politic, 
chiar și al vieții private, reglementa ca unul dintre criteriile de acces la spaţiul locativ al unui 
apartament, înainte de 1989, să fie numărul membrilor familiei care urmau să-l împartă.

V-am zis, am lucrat și eu și bărbatul meu, noi venim din provincie în București, tot așa de pe 

vremea lui Ceaușescu. Am stat undeva în zonă la Pipera, la cămine de nefamiliști. Când am 

avut copii mai mulți, ni s-a dat de la întreprindere, ni s-a oferit casă. (F, 59 ani, locuitoare a 

cartierului Tineretului)

Astăzi, un prim criteriu de selecţie al unui apartament în scopul locuirii este cel financiar, 
corelat cu puterea de cumpărare a celui care caută să îl achiziţioneze. Pornind de la premisa că 
moştenirea comunistă locativă este o realitate urbană contemporană și în continuare o opţiune 
viabilă pe piaţa imobiliară din Bucureşti, caracterizată de un deficit de construcţii de locuinţe 
după anii 19906, achiziţia unui apartament în cartierul Tineretului poate să indice o tendință și 
o preferința de stabilire locativă.

Atributul locuirii privilegiate în cartierul Tineretului a reieşit spontan din toate discuţiile pe care 
le-am avut cu subiecţii cercetării. În timp ce îşi reconstruiau experienţele de locuire, majoritatea 
subiecţiilor au adus în discuţie avantajele exterioare ale locuirii: parcul Tineretului, proximitatea 
faţă de centru şi infrastructura de transport în comun bine organizată, deşi motorul alegerii unei 
locuinţe a fost determinat de căutarea sentimentului de „acasă” pentru majoritatea lor. Aşadar 
tranziţia dintre spaţiu către loc a fost făcută la un nivel primar prin descrierea acestor avantaje 
exterioare locuinţei, care favorizează zona în percepţia locuitorilor cu care am interacţionat.

La o prima vedere locuirea în cartierul Tineretului este una favorizată în ceea ce priveşte 
accesul la utilităţi (canalizarea, salubrizarea, depozitarea gunoiului, apa caldă), oportunităţi 
de petrecere a timpului liber (două parcuri), dar şi foarte atomizată din punctul de vedere 
al vecinătăţii sociale. Deşi proximitatea de repere avantajoase locuirii (parc, centrul oraşului, 
două magistrale de metrou) dă o satisfacţie unanim acceptată locuitorilor din blocurile de 
apartamente, majoritatea acestora nu îşi cunosc decât câţiva dintre vecinii de bloc.
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S-a mutat aici lume tânăra pe care n-o cunosc. Au murit bătrâne şi au venit nişte tineri pe 

care îi întâlnesc, ne salutăm, dar nu ştiu cine sunt, unde stau, ce fac. (B., 82 ani, locuitor cartier 

Tineretului)

Proximitatea este percepută aici în termeni fizici, nu sociali. În sociologia urbană, diversitatea 
funcţionalităților urbane este o premisă pentru reducerea distanţei sociale prin diminuarea 
distanţei spaţiale (Tuckny, 2011). Cartierul Tineretului prezintă o funcţionalitate urbană validă, deci 
conexiunea cu diversitatea urbanistică şi a locuirii este una evidentă dar și invers proporţional în 
ceea ce priveşte proximitatea socială a indivizilor.

Statisticile Eurostat din anul 2011 arată că gospodăriile cu un singur membru sunt cel mai des 
întâlnite în Europa iar cazul apartamentelor din cartierul Tineretului nu fac excepţie. Aici locuiesc 
un număr de 17.981 de persoane cu domiciliul stabil, în 10.800 de locuinţe distribuite în 150 de 
blocuri7. Dintre aceştia, 3.267 de persoane şi-au înregistrat domiciliul după 2011, iar un calcul de 
tipul nr. pers. / locuinţă are un rezultat de 1,6 persoane / locuinţă. Acest rezultat ne ajută la un 
nivel intuitiv să înţelegem statutul privilegiat al locuirii în cartierului Tineretului şi în acelaşi timp 
explică parţial şi preţurile peste medie practicate pentru locuinţele acestui cartier. Analiza a fost 
făcută pe străzile care compun unitatea geografic - spaţială informală a cartierului8. De remarcat 
ar fi faptul că deşi este o zona cu beneficii recunoscute, cartierul Tineretului este foarte căutat şi 
pentru închirieri. 

Cele de închiriat sunt 95% renovate. Un două camere pe Tineretului se învârte undeva la 300 de 

euro, uneori se ajunge şi la 350 de euro, depinde de calitate. Dar ca un propietar să obţină o chirie 

de genul asta trebuie să aibă îmbunătăţiri făcute: gresie, faianţă, parchet, bucătărie mobilată. O baie 

frumoasă, renovată, termopane, un aer condiţionat. (agent imobiliar, cartier Tineretului)

De la groapa lui Cocioc la parcul Tineretului

Cartierul Tineretului a apărut pe harta Bucureştiului relativ târziu faţă de celelalte ansambluri 
de locuinţe colective, abia în 1974. Existenţa sa se datorează dezvoltării întregii zone de sud a 
Capitalei, marcată de realizarea uneia dintre principalele artere a Bucureştiului – Magistrala 
Nord-Sud. Cartierul de locuinţe colective Tineretului este produsul urbanistic al sistematizării 
din perioada lui Nicolae Ceauşescu. Situat în proximitatea zonei centrale a Bucureştiului, 
acest cartier a început să fie construit la începutul anilor 1970, odată cu definitivarea parcului. 
Până la finalizarea lui, la sfârşitul anilor 1980, în zonă s-au construit 150 de blocuri în etape 
diferite. În prezent, gradul de utilitate al zonei este unul foarte ridicat: acces facil şi diversificat la 
infrastructură de transport în comun (multiple linii RATB care asigura legătura cu locaţii diverse 
ale oraşului, acces la două magistrale de metrou), utilităţi şi servicii multiple şi numeroase unităţi 
de învăţământ. Variate sunt și modalităţile de petrecere a timpului liber, concentrate în Parcul 
Tineretului, Orăşelul Copiilor şi Palatul Copiilor (Imagine 1, anexe).

Numele cartierului este împrumutat de la cel al parcului, Tineretului, cel mai mare din 
sudul oraşului. Parcul a fost amenajat la sfârşitul anilor 1960 pe locul uneia dintre gropile de 
gunoi a Bucureştiului (groapa lui Cocioc), după cum reiese din discuţiile pe care le-am avut 
cu locuitorii zonei, prin munca „patriotică” a elevilor şi studenţilor. Oficial, primeşte numele de 
Parcul Tineretului în anul 1972. 
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Primele blocuri de locuinţe în regim P+3 din cartierul Tineretului au fost construite în 
anul 1962 în vecinătatea parcului, în zona Bisericii Cărămidarii de Jos. Cea mai mare parte 
a moştenirii rezultate din sistematizarea urbană însumează un număr de 150 de  blocuri de 
locuinţe în regim P+8 şi P+10, construite în marea majoritate după 1977, în etape diferite. 
Transformările şi înmulțirea unităţilor locative din cartierul Tineretului pot fi uşor observate 
printr-o privire comparativă a hărţilor zonei din 1940 până în prezent (imagine 2, anexe).

În ‘74 s-a terminat construcţia celor șapte zeturi. Începând de la bulevardul Şincai sunt șapte 

zeturi. „Z” pentru că au o singură intrare. Şi s-au făcut alea șapte de la Şincai până la Z. Șapte 

cu intervale foarte mari între ele. Şi fostul şef al statului, Ceauşescu, zice că a fost într-o vizită 

pe la Polivalentă, sus acolo, şi s-a uitat aici, şi-a zis: „Măi, mi-aţi plantat acolo șapte blocuri ca 

șapte pari. Ia să mai faceţi între ele nişte blocuri”. Și-a băgat între Z-uri nişte A-uri. A-urile au 

opt etaje dar sunt lipite de alea, aproape că se poate merge de la Z la A. Doar că au făcut o 

despărţitură, altfel puteai să mergi de la A la Z. ( I.C, bărbat, 85 ani, locuitor cartier Tineretului)

Componentă umană a cartierului a fost determinată şi puternic influenţată de valul de 
demolări şi mutări declanşat de cutremurul din 1977, atunci când a început construirea propriu 
zisă a celor mai multe blocuri. O mare parte dintre cei care s-au mutat imediat după construirea 
blocurilor provin și din alte oraşe, ca urmare a repartiţiei primite de la locul de muncă.

Sunt foarte mulţi care au venit sinistraţi de la cutremurul din ’77. Blocurile din faţă erau 

terminate şi i-au băgat acolo. (F., 65 ani, locuitoare cartier Tineretului)

[Când a apărut dorinţa de a avea o casă personală?] Păi, nu trebuia să ai o dorinţa, că ţi-o 

îndeplinea statul. Deci doar trebuia să îndeplineşti nişte condiţii şi dacă erai un salariat model, 

să-l numim aşa, primeai locuinţa fără... doar astea erau criteriile de selecţie. (F., 54 ani, locuitor 

cartier Tineretului)

Cealaltă categorie de locuitori sunt fie persoane care închiriază sezonier apartamente, fie 
cei care şi-au cumpărat o locuinţă în acest cartier după 1990. Locuitorii nou veniţi sunt de obicei 
tineri cu posibilităţi financiare peste medie care îşi permit să plătească un preţ mai ridicat pentru 
un apartament situat într-o zonă care le favorizează stilul de viaţă. Din acest motiv al revigorării 
demografice, sociale si economice, cartierul prezintă un potenţial considerabil de gentrificare 
din prisma capitalului investit în structura locativă a cartierului.

Narativele locuirii „acasă”

Oamenii se mută, unii dintre ei cu cele mai de preţ bunuri materiale pe care le au – 
televizoare, mobilier, covoare, electrocasnice, în timp ce alţii îşi construiesc spaţiul domestic al 
unui apartament de la zero, aducând cu ei doar lucruri simbolice care trimit către relaţii între 
oameni şi lucruri şi extrapolat, între oameni şi locuri. 

[Aveţi acasă ceva simbolic?] Am o floare. Am o floare pe care şi părinţii o ţineau în casă şi 

acea floare şi ei au protejat-o. A făcut pui şi tot aşa. Ei, un puiuţ din ăla l-am luat şi îl am şi eu 

în balcon. Atât. (F., 52 ani, locuitoare cartier Tineretului)
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Nevoia de spațiu - familia C.9

Multe lucruri mici, vesela, ustensilele de bucătărie sau cârligele de rufe sunt depozitate în 
cutiile cu care familia C. s-a mutat din motivul că „oricum nu le-ar folosi altcineva”. Atunci când 
s-au mutat în noul apartament, soții C. au adus cu ei tot ceea exista în vechea locuinţa.

Păi am luat cam tot ce se poate lua. Nu-mi place să merg și să cumpăr chestii, mă enervează 

teribil să trebuiască să actualizez inclusiv garderoba sau... deci dacă ceva s-ar potrivi în noul 

spațiu e ok, dacă nu asta e. (L., femeie, 33 ani)

Alegerea apartamentului a fost făcută în funcţie de ceea ce zona are de oferit pentru noul 
stil de viaţă pe care cuplul urmă să îl aibă odată cu naşterea primului copil. Printre criteriile 
principale de alegere a zonei în care s-ar fi situat apartamentul dorit se numărau un parc – 
util pentru plimbările cu copilul, metroul şi accesul relativ uşor la centrul oraşului. Opţiunea 
cartierului Tineretului a câştigat teren în faţă celorlalte alternative, Dristor sau Baba Novac, 
datorită anului în care blocurile de aici au fost construite (după 1977). Imaginarea lui acasă a 
coincis cu nevoia unui spaţiu mai mare decât al garsonierei în care locuiau înainte să se mute în 
apartamentul cu trei camere. Odată cu naşterea celui de-al treilea membru al familiei, aceasta 
avea nevoie de un spaţiu mai potrivit pentru nouă identitate familială. Rugată să descrie locuinţa 
în care s-au mutat de doar două luni, L., soţia lui A. spune că aceasta e: 

Adaptată unui bebeluș, serios, asta ne-am dorit. Eu nu știu cum ar fi alergat P. în garsoniera 

aia. El aici chiar aleargă! Bine, casa nu e mare, dar pentru cât suntem noi acum e potrivita. 

(L., femeie, 33 ani)

Descrierea apartamentului familiei C. Note de teren, 15 aprilie 2015
Blocul de apartamente din care face parte locuinţa analizată este unul în regim P+10, 

apartamentul situându-se la etajul cinci. Intrarea în bloc este una stradală, accesul făcându-
se dintr-unul din bulevardele principale ale cartierului Tineretului, Gheorghe Şincai. Intrarea 
în bloc se face cu ajutorul interfonului. Deasupra acestuia pot fi observate cu usurință plăcuțe 
de identificare pentru diverse firme care îşi au sediul în blocul de locuinţe, printre care una 
din psihologie cuantică, o agenţie imobiliară şi un cabinet de stomatologie. Intrarea în bloc 
şi spaţiul imediat următor, un hol care conduce către parterul blocului, sunt prevăzute cu un 
strat de marmură masivă, ceea ce conferă un aspect impunător intrării dar şi o bună izolare 
fonică. Scara blocului este una comună, nu foarte bine întreţinută. Blocul este prevăzut cu 
un lift de o condiţie precară, pare instabil şi este nerenovat. Intrarea în apartament este una 
comună, uşa fiind una metalică, alta decât cea cu care a fost prevăzut apartamentul atunci 
când a fost proiectat. Intrarea în apartament este spaţioasă şi luminoasă – parte din cauza 
cromaticii, parte din cauza luminozităţii naturale. Apartamentul are trei camere, două băi şi 
un balcon. Dispunerea camerelor este decomandată, facilitate dorită de locuitori şi criteriu 
de alegere a locuinţei. În partea din dreapta, lângă intrare este bucătăria, urmată de un mic 
hol care delimitează intrările în celelalte două încăperi, baia principală şi o altă cameră, încă 
nefolosită şi fără o destinație concretă. În partea stângă a intrării principale în apartament 
este un hol care conduce către trei alte camere: în stânga baia de serviciu, în faţă dormitorul 
familiei şi în stânga sufrageria prevăzută cu balcon.
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Etapa căutărilor apartamentului nu a durat foarte mult, procesul fiind intermediat de o 
agenţie imobiliară. Până la momentul mutării în apartamentul de trei camere din cartierul 
Tinereului, familia C. a locuit pentru o scurtă perioada în oraşul natal al lui L. 

Şi perioada asta de tranziție, cât am renovat aici și am stat la ai mei cu lucrurile depozitate, am 

constatat că chiar ne sunt necesare foarte puține lucruri. (A., bărbat, 31 ani)

Pentru cazul lor, tipul de ataşament pe care l-au dezvoltat faţă de această locuinţă – 
apartamentul de trei camere din Tineretului – este unul social. Pentru ei este important să fie 
împreună, mai presus de popularea cu lucruri sau mobilier a spaţiului pe care îl locuiesc. Acest 
lucru se reflectă şi în alegerea refolosirii mobilei pe care au avut-o în garsonieră.

De fapt, cred că mai mult P. [copilul] a făcut chestia asta, să pară acasă. El s-a simțit bine, noi 

eram lângă el și asta a fost. [Deci v-ați ghidat după felul în care el a reacționat la spațiu?] Nu 

neapărat, după faptul că eram toți trei în același loc și era locul nostru și cam atât. (L., femeie, 

33 ani)

Pentru că mobila şi obiectele pe care aceştia le-au adus cu ei erau insuficiente pentru 
a ocupa întregul spaţiu pe care acum îl au la dispoziţie, L. a ales să refolosească tot ceea ce 
era considerat util: mobila de dormitor, biroul, biblioteca, scaunele de balcon, canapeaua, 
covorul.

Da, uite și covorul, inclusiv cu găurica de rigoare, uite aici. C. zice că trebuie să-l schimbăm 

din cauza acestei găuri și mi se pare aiurea pentru doi cm pătrați să schimbi tot covorul. Asta 

s-a întâmplat când l-am dat ultima dată la spălat, mi l-au adus așa. Ce să îi fac, să îl arunc? (L., 

femeie, 33 ani)

[O să aruncați acest corp dacă vă luați altceva?] Cred că o să-l transformăm în ceva pentru P., 

adică partea de jos să o păstrăm și o punem pe acolo, mă rog, să fie locul lui cu... adică să pot 

pune ca un fel de loc cu jucării. (A., bărbat, 31 ani)

Tot L. a menţionat şi utilitatea micii bibiotecii pe care intenţionează să o transforme într-un 
raft pentru camera copilului. Ceea ce invocă L. în argumentarea utilităţii fostelor obiecte este 
faptul că sunt practice şi că ea nu doreşte să se ataşeze de lucruri. 

Eu în momentul ăsta sunt așa într-un fel de terapie cu mine însămi, ca să nu mă mai atașez de 

lucruri. Cel puțin când ai un copil mic e contraproductiv să fii atașat de ceva pentru că există 

riscul să le distrugă. (L., femeie, 33 ani)

Importanţa persoanelor înaintea obiectelor a fost vizibilă şi în felul în care a ales spaţiile 
de locuit şi în ceea ce ea îşi reprezintă ca fiind acasă – „un loc unde stai cu ai tăi şi atât”. 
Mobila de bucătărie din fosta locuinţă a fost creată pe dimensiunile bucătăriei de acolo şi din 
acest motiv a fost lăsată acolo. Astfel, în noul apartament şi-au amenajat de la zero bucătăria.

De fapt, așa am procedat și acum când ne-am mutat. În afară de bucătărie pe care am lăsat-o 

că era făcută pe dimensiunile alea de acolo şi nu aveam ce să facem cu ea, în rest am luat tot. 

Tot ce se putea lua. (A., bărbat, 31 ani)
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Note de de teren, 6 mai 2015
Băile şi bucătăria au fost renovate cu gresie şi faianţă nouă, aspectoase estetic. De 

asemenea, la nivelul bucătăriei, în zona mesei a fost folosită pardoseală de parchet pentru 
„căldura pe care o degajă”. Cealaltă parte a pardoselii este din gresie. Parchetul din bucătărie 
corespunde cromatic şi calitativ cu parchetul din celelalte camere. (...) Pe unul dintre pereţii 
sufrageriei este agățată o scară de sport care pare să îşi fi pierdut utilitatea pentru că pe 
jumătate din ea este ataşată o oglindă iar în partea de sus a celeilalte jumătăţi este agăţat 
un tablou cu multiple fotografii de familie. Din discuţie a reieşit că sportul este o pasiune 
comună a celor doi soţi, astfel explicându-se şi prezenţa acelei scări de perete - adusă din 
fosta locuinţa. Venirea în familie a celui de-al treilea membru pare să domine spaţiul locativ 
la nivel vizual. Practicile sportive au fost înlocuite, fotografiile reprezentându-i pe cei trei în 
noua lor identitate. Scara de lemn era folosită în trecut pentru antrenamentul celor doi, iar 
acum drept un suport mai special pentru fotografii.

Dincolo de obiectele utile din locuinţă, există şi unele care au o însemnătate personală pentru 
L., obiecte ale memoriei, cum ar fi o râşniță de condimente nefuncţională dar care îi aminteşte de 
bunica sa. Valoarea obiectului este dată de asocierea cu o persoană importantă. Mutarea dintr-o 
locuinţă în alta a fost o ocazie bună pentru a selecta ceea ce e vital în cazul lui L.

Am câteva chestii moștenite de la bunici, dar chestii mici, gen râșniță de piper și pisălog din ăla 

de usturoi. Dar nu le folosesc, sunt prea dragi și sunt într-o stare în care se cam rup în curând, 

cel puțin râșnița de piper și ăla de alamă și mai sunt așa câteva chestii, într-adevăr pe care le-

am pus la păstrat pentru că nu vreau să le strice copilul. (L., femeie, 33 ani)

Apartamentul în care tocmai s-a mutat familia C. este unul potrivit în primul rând datorită 
spaţiului. Odată cu mutarea, P. are mai mult teren de alergat prin casă, cei doi părinţi pot 
lua masa în bucătărie şi nu în balcon – cum obişnuiau în vechea garsonieră, iar cea de-a 
treia cameră, încă neamenajată la momentul realizării studiului, are încă o destinaţie incertă 
şi funcţionează ca depozit. Deşi această situaţie locativă este una cu care cei doi soţi sunt 
multumiţi, mai ales prin raportare la statutul anterior, apartamentul şi implicit noul „acasă” au un 
atribut de provizorat în ideea unei case cu grădină: „Probabil că toţi visăm la o casă la curte, cu 
grădină, nu? Dar vom mai vedea până atunci”.

Acasă, un spaţiu al definirii de sine. Cazul I.

Situaţia locuirii apare într-o altă lumina atunci când obiectele au un rol central în 
reprezentarea ideii de „acasă”. I. şi-a cumpărat în primăvara anului 2015 un apartament în 
cartierul Tineretului. Are 30 de ani şi o carieră promiţătoare, locuieşte singură iar în ultimii 
șase ani s-a mutat de cinci ori în locuinţe şi cartiere diferite din Bucureşti. De-a lungul acestei 
perioade ea a acumulat obiecte de mobilier care au însoţit-o în apartamentele pe care le-a 
închiriat. Închirierea unor locuinţe nemobilate este mai ieftină, motiv pentru care I. a considerat 
utilă achiziţionarea unor obiecte esenţiale de mobilier pe care le-ar fi putut folosi şi într-o 
viitoare locuinţă personală. Înainte de a începe călătoria prin diverse apartamente, I. a locuit tot 
în cartierul Tineretului împreună cu bunica, în apartamentul acesteia. Dintre cele cinci locuinţe 
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pe care I. le-a închiriat înainte să se decidă să devină proprietar, ultima a fost tot în cartierul 
Tineretului, motivând că aceasta este zona de care se simte cel mai legată şi în siguranţă.

Dar pot să spun că-n ăsta [apartament] m-am simțit cel mai bine pentru că este în acest cartier. 

Pentru mine a contat foarte mult cartierul, pentru că-l consider, cartierul Tineretului, ca fiind 

o a doua casă, având în vedere că veneam aici încă de mică la bunica, era un loc familiar în 

București. De fapt singurul loc familiar din București și de aia mă simt cumva legată și consider 

c-aici mă simt cel mai bine, în această locuință. (I., femeie, 30 ani)

La începutul anului 2015 I. a luat hotărârea de a-şi cumpără un apartament în Tineretului, 
atât datorită zonei, dar și ataşamentului față de cartier.  Înainte de a se muta propriu-zis în noua 
locuinţă, toate obiectele, mobila şi lucrurile personale acumulate de-a lungul timpului, au fost 
depozitate pentru câteva luni la o vecină a bunicii sale care avea o cameră liberă – perioada în 
care s-a realizat amenajarea noului apartament.

Un şifonier, servanta, canapeaua, televizorul, masa, colecţia de cărţi, o pianină şi o chitară, 
colecţia de pălării, două scaune, un raft şi vesela – toate au aşteptat să fie mutate în noul spaţiu, 
imediat ce acesta era gata să fie folosit. Pentru I. instrumentele muzicale – un pian şi o chitară – 
au o puternică încărcătură simbolică, fiind primite în dar de la mama ei. Acestea sunt singurele 
obiecte pe care le-a luat cu ea din oraşul natal atunci când s-a mutat în Bucureşti pentru studii. 
În timp ce încă locuia într-una din locuinţele închiriate și anticipând o nouă mutare, I. a decis să 
investească într-o altă pianină. Vechea pianină ar fi suferit deteriorări prea mari dacă ar mai fi 
fost supusă unui nou proces de relocare. Această nevoie de a proteja un obiect la care I. ținea, 
prin prisma relaţiei cu persoana care i l-a dăruit, a fost resimțită prin intermediul procesului 
de mutare și locuire a unui spațiu. În noua locuinţă pe care şi-a achiziţionat-o, I. a adus cu ea 
pianina primită în dar, pe cealaltă lăsând-o în apartamentul bunicii. 

Da, câteva cărți, haine și chitara, pe care mi-a făcut-o cadou mama, în clasa a noua. Da, având 

în vedere că mă mutam deja într-un apartament care era... și pianul l-am cumpărat acolo. Dar 

pianul vechi l-aș lua, clar, în noua locuință. Unu’ din lucrurile... Și chitara, da. Chitara și pianul, 

da, pentru că și pianul a fost cadou. În rest, nu, totu’-a fost cumpărat după, da. (I., femeie,  

30 ani)

Când îşi reconstruia experiența locuirii în apartamentul bunicii, I. amintea foarte des 
despre cât de încărcat era spaţiul respectiv cu lucruri diverse, mobilă şi multe obiecte care nu îi 
aparţineau şi, cel mai important, nu o defineau. Convieţuirea într-o locuinţă care nu îi aparţinea 
şi care avea o ordine impusă a lucrurilor a fost o constrângere pentru I. Acest fapt a făcut-o  
să-şi dea seama că nu este „prizoniera lucrurilor”, aşa cum bunica sa este în percepţia ei. Nevoia 
unei locuinţe proprii a apărut pentru I. atunci când şi-a dat seama că nu se mai poate muta la 
nesfârşit şi în apartamentul bunicii nu s-ar mai fi putut întoarce. 

Dorința de a avea o locuință personală a existat din momentul în care am venit în București 

și am fost nevoită să stau în apartamentul bunicii mele, cu bunica mea. Apoi s-a acutizat pe 

măsura experiențelor trăite din postura de chiriaș. Poate că nu ar fi fost atât de acută dacă aș 

fi avut un spațiu mult mai clar delimitat, din punct de vedere al intimității. (I., femeie, 30 ani)
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Unele teorii interacţioniste pun în discuţie ierarhia identităţii indivizilor prin interacţiune. 
Nivelul ierarhiei evoluează odată ce identităţile indivizilor sunt confirmate, moment din care 
indivizii trec la celălalt nivel al ierarhei identitare. Aceste noi identităţi sunt de obicei prezentate 
înaintea celor anterioare (Van der Graaf 2009, 6). Gândul unei noi confruntări cu lucruri 
dispuse peste tot, pe care nu le-ar fi putut ordona după bunul plac au determinat-o să îşi caute 
un loc al ei. Imaginarea lui acasă a apărut deci dintr-o nevoie a definirii de sine şi din refuzul de 
a se întoarce la locuirea cu un membru al familiei. 

În locuinţa actuală, cumpărată prin eforturi proprii, I. a dezvoltat o pasiune către amenajarea 
interiorului. Deşi l-a cumpărat în luna februarie 2015, apartamentul este probabil şi în acest moment 
(august 2015) în curs de amenajare. Etapa primară de amenajare a constat în schimbarea uşilor, 
zugrăvirea pereţilor, înlocuirea parchetului, geamurilor, gresiei şi faianței. Modificările au durat în jur 
de două luni, timp în care spaţiul apartamentului de două camere s-a transformat în imaginea pe 
care I. o avea despre „acasă” al ei. 

Pe lângă mobila pe care aceasta a adus-o cu ea, I. a mai achiziţionat mobilă de bucătărie, un 
pat, un raft de bibliotecă şi multiple obiecte de decor care întregesc propria viziune despre interiorul 
unui „acasă” pe care îl caută. Aspectul cromatic al interiorului a fost foarte important: albul domină 
majoritatea obiectelor de mobilier, iar albastrul pardoselile de gresie şi detaliile decorative. Pentru I. 
albul înseamnă spaţiu şi această opţiune a completat nevoia pe care tot timpul a resimţit-o.

În primul rând cred că ar trebui să ofere spațiul necesar unei persoane, un spațiu din păcate 

mult mai mare decât cele oferite de locuințele din ziua de astăzi, cele disponibile. [La ce ți-ar fi 

util spațiul, adică ce fel de nevoi are o persoană?] Cred că este nevoia asta de a nu fi îngrădit 

și cumva în apartamentele astea destul de mici te simți îngrădit, ușor apăsat de pereții ăia care 

sînt la distanță foarte apropiată unu’ de altu’. (I., femeie, 30 ani)

Amenajarea apartamentului nou este o bună ocazie a redefinirii de sine pe o scară identitară. 
Acest lucru se reflectă puternic în atenţia pentru detalii şi în interiorul aerisit în contrast cu fosta 
locuinţa în care a stat. De fapt, caracteristic tuturor celor trei cazuri prezentate este faptul că 
procesul de construire a sentimentului de acasă, fie el în relaţie cu persoane, obiecte sau locuri, se 
face prin raportare la un statut anterior incongruent cu nevoile actuale ale subiecţilor.

Cred că sentimentul ăla de „ca acasă” ar trebui să-l ai instant. Din momentul în care intri în 

acea locuință indiferent că intri într-o locuință pe care vrei s-o închiriezi sau pe care vrei s-o 

cumperi, ar trebui să te izbească acel sentiment că „aici e acasă”, altfel nu cred că ai putea să-l 

alegi, sau cel puțin așa a fost la mine. (...) Acasă pentru mine înseamnă locul în care... locul în 

care mă simt în siguranță și liniștită. Da, asta înseamnă. (I., femeie, 30 ani)

Ataşamentul faţă de loc este în acest caz unul de tip fizic, pentru că el are legătură cu zona, 
locul, spaţiul în sine, dar şi cu obiectele pe care persoana care îl locuieşte alege să le aibă în 
preajma sa. Apartamentul actual în care I. locuieşte de puţin timp îndeplineşte nevoile pe care 
această etapă a vieții sale le ridică, însă la nivel ideal o locuinţă ar fi o casă individuală. 

Deci da, cred că undeva, asta mi s-ar părea foarte important pentru o casă în care să te simți 

confortabil, o suprafață mai mare decât cea pe care mi-o pot permite financiar acum sau pe 

care şi-o poate permite majoritatea tinerilor din ziua de astăzi. Ideal ar fi să fie vorba de-o casă 

și nu de un apartament. (I., femeie, 30 ani)
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„Acasă”, un spațiu bine organizat. Familia E

În timpul primei vizite acasă la familia E., am descoperit că o masă care aparent are dimensiunile 
unei măsuţe de cafea se poate transforma într-una care poate reuni un jurul ei mai bine de șase 
persoane, prin extindere şi rabatare. Masa avea la prima vedere un sistem complicat, invizibil (pentru 
mine) şi părea obiectul perfect pentru un spaţiu mic. Genul de mobilă practică, funcţionalistă. De 
fapt, această ocazie s-a ivit când a venit în vizită unul dintre prietenii lui G. pentru o partidă de jocuri 
de societate, iar masa le era utilă pentru o bună desfăşurare a acestora.

Masa este un simbol al familiei patriarhale și al unei societăți apuse, cu valori parțial perimate 
pentru familiile ai căror membrii petrec mai bine de jumătate din timpul unei zile la locul de 
muncă. Pentru momentul în care a fost construit apartamentul familiei E., probabil că masa era un 
motiv de reunire a familiei în jurul ei, la finalul unei zile. De fapt, trecerea de la masa mare la masa 
mică simbolizează tranziția de la un stil de viață la altul (Mihăilescu 2009, 39). În apartamentul 
familiei E., masa este un simbol al adaptării stilurilor de viață și al stilurilor de locuire. Recunosc 
că m-a surprins mai ales felul în care mi-a fost prezentat spectaculosul obiect atât de încărcat de 
semnificații. Tot în jurul aceleiași mese am mai avut prilejul să observ un aspect al interacțiunii celor 
doi soți cu obiectele domestice. Înaintea începerii discuției despre achiziționarea apartamentului, 
T. m-a servit cu limonadă, punând lângă carafă și un recipient de ceramică vernil pentru cuburile 
de gheață. F. a remarcat prezența lui spunând: „Pe ăsta când l-am mai cumpărat?” 

Deşi este al nostru [apartamentul] dar încă nu e terminat, eu mi-am dorit să-mi las un pic 

amprenta, aşa, sunt foarte pasionată de culoarea verde şi stilul, aşa, mai deschis, culorile foarte 

deschise, culorile foarte optimiste. Şi chiar asta am văzut din prima, să fie culori foarte deschise, 

spaţiul să mi-l aranjez exact aşa cum vreau eu. (T., femeie, 29 ani)

Familia E. s-a mutat în mai 2015 într-un apartament cu trei camere dintr-un bloc situat pe unul 
dintre bulevardele principale ale cartierului Tineretului. A fost un moment pe care amândoi l-au 
plănuit şi pregătit  timp de doi ani, din momentul în care s-au cunoscut. Înainte să înceapă să locuiască 
apartamentul proaspăt achiziţionat, familia E. a consultat serviciile unei firme de amenajări interioare, 
dându-le drept tematică cromatica dorită: verde şi tonuri de pământ. De multe ori interiorul unei 
locuinţe este o ocazie a exprimării de sine, o oglindă a celui care îl locuieşte (Miller, 2001). 

[Când a apărut nevoia sau dorința de a avea o locuință personală și de ce?] În momentul în 

care ne-am cunoscut. Bine, nu chiar imediat când ne-am cunoscut. Eu pot să spun că am 

avut o perioadă în care eram efectiv dornică să ne luăm casă, neapărat să ne mutăm, însă în 

momentul de față, nu sunt adepta faptului că o locuință personală trebuie neapărat să fie o 

locuință pe care ți-ai cumpărat-o și ai neapărat un credit la ea. O locuință în care poți să stai și 

în chirie, dar efectiv să fie spațiul în care să te simți bine. (T., femeie, 29 ani)

Alegerea cartierului a fost o negociere reciprocă și constantă între cei doi.

T.: Țin să spun că pentru mine nu a contat efectiv foarte mult cartierul Tineretului. F. era mai pro 

zona asta, a spus că zona asta i-ar fi plăcut foarte mult, Timpuri Noi, Tineretului. F.: De  când 

am ajuns în București mi s-a părut că e una dintre cele mai tari zone din București [T. râde]. 

Îmi mențin această părere. Faptul că se află între două magistrale de metrou e genial. Faptul 

că ai parc aproape: foarte tare. Faptul că ai licee, ai școli, oamenii sunt tineri, chiar e o zonă a 

Tineretului. A contat foarte mult când ne-am gândit unde ne vom muta. 
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Cei doi ani au trecut de la etapa imaginării lui „acasă” la noua realitate locativă în care 
cuplul își poate consuma necesitatea de a avea un loc propriu corespunzator noii identităţi 
comune. În timpul căutărilor apartamentului cei doi s-au căsătorit, așa că sensul pe care l-au dat 
noii locuințe este unul cu o puternică însemnătate personală. Felul în care cei doi au început să 
se simtă acasă în noul spațiu este legat de felul în care spațiul a devenit intim din momentul în 
care la ferestre s-au instalat draperiile.

Chiar îmi aduc aminte prima dată când am zis „hai să dormim aici”, nu aveam draperii, nu 

prea aveam mai nimic. Și a doua zi (despre F.): „Hai să plecăm!” Și zic „dar ce, nu-ți place 

în casa noastră?” „Nu, dar nu mă simt ca acasă”. Eee, până am ajuns să aducem chestiile pe 

care el le considera „a must”. F: Cred că asta contează, când ai acel minim de confort pe 

care ți-l dorești. Pentru mine... T: Era o draperie (râde). F: Da. Sincer, a fost foarte important 

în momentul în care am pus niște draperii și am avut mai multă intimitate, a contat. Dar, nu 

știu, în momentul în care am avut frigider, mașină de spălat, cuptor, aragaz, toate funcționale.

Transformarea spațiului în loc este trecută prin filtrul material al locuirii, iar o schimbare de 
acest fel – instalarea draperiilor, alegerea culorii verde sau a unui anumit tip de lemn pentru 
tocărie poate să confere sentimentul de „acasă”. Aceste obiecte, devenite rutină domestică în 
sentimentul care va defini „acasa”, sunt esențiale pentru cei care îşi reprezintă spaţiul într-un fel 
personal. Acasă este un spaţiu intersubiectiv, un clasor de amintiri și emoții, dintre care unele 
pot fi accentuate, iar altele se vor dizolva în obiectele materiale, cum e cazul draperiilor pentru 
familia E. 

Mobilarea apartamentului a urmat etapei amenajării utilitare – schimbarea instalațiilor din 
apartament, schimbarea parchetului, a gresiei și a faianței. De asemenea, baia secundară a fost 
transformată într-un dressing care îndeplinește și funcția de depozitare pentru lucrurile ce nu 
trebuie lăsate la vedere, în viziunea lui T. și care ar crea o stare de dezordine. A face ordine 
într-o casă este o activitate banală, frecventă şi costisitoare în termeni de timp. Ea se înscrie însă 
în aceeași rutină domestică necesară.

Cât poți, să ai dulapuri ascunse [râde]. Spații de depozitare cât mai bine gândite și organizate 

și efectiv să încerci să-l personalizezi cât poți tu de mult, cu ce-ți place ție. Să fie ceva care 

te caracterizează pe tine. Nu contează atât de mult numărul de camere, spațiul în sine. Aș 

fi fericită și într-o garsonieră, atâta timp cât mi-aș aranja-o cum cred eu. (T., femeie, 29 ani)

Tot în timpul primei vizite pe care le-am făcut-o, T. mi-a povestit că sâmbăta este zi de 
curăţenie şi că pentru ea întreținerea curățeniei în casă este o necesitate. Ceea ce vreau să 
aduc în discuţie este necesitatea filtrată reflexiv, aceea conform căreia a face ordine poate fi o 
metaforă pentru așezare: felul în care acceptăm grade de dezordine sau de ordine corelează 
direct cu stările noastre interioare (Gombrich 1984, 247 apud Miller 2001, 52). De altfel, 
întrebați ce au adus cu ei din fosta locuință în noul apartament în care locuiesc, T. a enumerat 
canapeaua, televizorul, două coșuri pentru cosmetice, aspiratorul, o perie de haine, o perie de 
pantofi și un mop.

Și ramele foto o să mi le aduc, am avut acolo unde am stat în partea cealaltă am un perete plin 

de rame foto cu noi. Și le voi aduce cât de curând. Încă mă gândesc la ele. (T., femeie, 29 ani)
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Pentru tânăra familie noul spațiu este o ocazie bună pentru reinventare cu ajutorul 
interiorului. Excluzând obiectele mici sau simbolice (precum un set de pahare de cristal primite 
în dar) aceștia nu au adus cu ei aproape nimic din ceea ce le-a aparținut în fosta locuință. 

Bine, lăsând la o parte uși, parchet, chestiile care, să zicem, rămân aici, altfel, da, am cam 

cumpărat totul. La un moment dat, până și mașina de spălat pe care voiam s-o aducem din 

partea cealaltă, ne-am răzgândit și n-am mai adus-o, am cumpărat alta. (F., bărbat, 34 ani)

Deşi locuința actuală pe care familia E. a început de curând să o locuiască este cea ideală 
pentru ei, conform spuselor lor, interesant este faptul ca acest ideal este articulat și de un factor 
contradictoriu. 

Ne-a plăcut că-i un pic mai nou blocul. A contat și asta în ideea în care, peste două... un timp, 

o să vrem să-l vindem și s-ar putea să se simtă în prețul de vânzare. Altfel, tot ce se găsește 

pe-aici, din punctul meu de vedere, la prețul potrivit poate să rămână aici. (F., bărbat, 34 ani)

Aşadar acasă este unul tranzitoriu încă din primul moment al locuirii lui, preţul plătit pentru 
cumpărarea lui incluzând şi un preţ ulterior de vânzare, deja calculat. Ataşamentul faţă de loc pe 
care familia E. îl manifestă faţă de apartamentul de trei camere este unul mixt, situat la graniţa 
dintre cel fizic şi cel social. Pentru ei spaţiul pe care îl oferă apartamentul este unul propice 
etapei în care se află în acest moment. 

În București, în momentul de față, nu știu, la joburile pe care le avem, nu m-aș muta în altă 

zonă, dar peste 10 ani, 20 de ani, 50 de ani, habar n-am, probabil că n-aș mai vrea să stau 

chiar în buricul târgului, probabil aglomerația n-o să-mi mai placă atât de mult și o să vreau 

ceva mai liniștit, poate o casă de vacanță. De exemplu, am fost acum, vara trecută în Canada, 

mi-a plăcut foarte mult acolo și m-aș vedea mai mult în drumul ăla. (F., bărbat, 34 ani)

Concluzii

acasă, analizat prin prisma mutării într-un apartament este mai degrabă un proces decât 
un loc anume sau un sentiment. Raportat la structura standardizată a unui apartament, variabile 
precum poziţionarea în interiorul oraşului, avantajele zonei sau tipul de locuitori ai acestor 
apartamente, devin mai evidente într-o analiză de acest sens.  

În cartierul Tineretului ceea ce dă valoare locuirii într-un apartament este proximitatea faţă de 
parc, poziţionarea cartierului în apropiere de centrul oraşului, infrastructura bună a transportului 
în comun şi, în cele din urmă, vârsta blocurilor construite în care sunt situate apartamentele. Locul 
în sine, apartamentul contează în plan secund în luarea deciziei de a fi locuit. Impresionantă este 
capacitatea de regenerare a spaţiilor apartamentelor atunci când acestea devin locuite de un alt 
proprietar. Diversitatea materialelor de amenajare interioară şi libertatea de alegere a acestora 
oferă perspective multiple şi personalizate ale aceleiaşi structuri. 

De asemenea, primordial în alegerea unui apartament în Tineretului revine statutului 
privilegiat al locuirii în acest cartier şi manifestarea unui sentiment de apartenenţă la o comunitate 
de locuire dezirabilă și prin grad economic, social şi cultural. Acest lucru determină deopotrivă 
şi nivelul ridicat al preţurilor apartamentelor dar şi un anumit tip de locuitori asemănători ca stil 
de viaţă, nivel economic, educaţional şi social.
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La nivel demografic se observă cu uşurinţă existenţa a două tipuri de locuitori ai cartierului: 
proprietarii de apartamente care au locuit din primă fază aceste spaţii și cei care fac parte 
dintr-o clasa de mijloc locală, generaţie relativ tânără, 25-40 de ani, cu un nivel financiar peste 
medie şi cu un stil de viaţă puternic reprezentat la nivel individual. Acest fapt locativ aduce cu el 
o serie de consecinţe: locuirea are un puternic caracter privat – accentul este pus pe confortul 
şi amenajarea interioară în contrast cu ignorarea spaţiului public sau a funcţionalităţilor sale. 
Vecinătatea este și ea puternic atomizată şi de cele mai multe ori doar spaţială. Doar generaţia 
foştilor proprietari mai prezintă deprinderea legăturilor durabile de vecinătate caracterizate prin 
diverse practici: pomeni, socializare, petrecerea timpului liber împreună sau îngrijirea spaţiilor 
comune din bloc sau din faţa scărilor de bloc.

Construit pentru un aflux de populaţie urbană, cartierul Tineretului, alături de celelalte 
cartiere de blocuri din Bucureşti, a acumulat ca tipologie locativă profilul non-bucureşteanului 
atât în perioada sa de început, cât şi în prezent. Majoritatea locuitorilor tineri cu care am realizat 
interviuri nu erau bucureșteni. În acest sens am putea lansa ipoteza conform căreia cartierul 
Tineretului şi-a păstrat un atribut dezrădăcinat al locuirii. Mai mult, majoritatea celor care şi-au 
cumpărat un apartament în acest cartier fie după 1990, fie după 2000, afirmă că acest mod 
de locuire este unul de etapă, ei tinzând către alte forme, îmbunătăţite, de locuire. Considerând 
vârsta construcţiilor şi a instalațiilor aferente acestora, raportate la prestigiul declarat al locuirii în 
apartamentele de bloc din cartierul Tineretului, se mai poate lansa observaţia unui cost deformat 
al locurii puternic exploatat în condițiile unei pieţe imobiliare insuficiente. Costul deformat se 
manifestă şi la nivelul percepţiei celor care aleg să investească mai mult într-un apartament doar 
datorită avantajelor pe care zona le oferă. Ulterior mutării într-un astfel de apartament, subiecţii 
tuturor cazurilor de locuire analizate în articolul de faţă au constatat şi problemele de infrastructură 
ale locuinţei care au scăzut ulterior nivelul de satisfacție declarat al locuirii.  

Privită micro, locuirea într-un apartament de bloc este o soluţie actuală a pieţei imobiliare 
din București şi o adaptare la un spaţiu predefinit. Semnificarea afectivă a locului, printr-un 
proces analizat în detaliu în studiul de faţă, transformă spaţiile apartamentelor de bloc în 
acasă prin materialitatea obiectelor şi prin ataşamentul pe care locuitorii îl dezvoltă pentru 
respectivele spaţii. De cele mai multe ori interiorul unui astfel de apartament se află în strânsă 
legătură cu identitatea celui care îl locuieşte. Acasă este locul unor relaţii complexe derivate din 
imposibilitatea de separare a spaţiului privat de cel public al locuirii. Acasă este o reprezentare 
personală a unei ordini normative prin contrast simbolic. Prin analiza procesului de mutare, 
am aflat că unitatea acasă poate fi privită şi percepută ca un proces dinamic, deloc static, între 
oameni şi obiectele cu care aceştia îşi construiesc universul interior al locuinţei. Acasă este în 
această fază a construirii sale o relaţie între obiectele materiale şi imobilitatea spaţiilor al căror 
traseu l-am subliniat pentru fiecare caz în parte. 
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Note
1  Pentru o discuție referitoare la sensurile pe care „acasă” le are în cazul locuirii într-un 

apartament sau casă cumpărate în baza unui credit, consultați articolul „O etnografie a 
locuirii în rate”, parte a acestui volum, pagina 41. 

2  Cifra finală nu este exactă, potrivit sursei citate.

3  Subiectul eficienței politicilor publice dedicate locuințelor sociale este abordat pe parcursul 
acestui volum în cadrul articolului „Locuirea în spații disputate. Case naționalizate, retrocedări 
și evacuări în București”, pagina 143. 

4  Cercetarea de teren a fost întreprinsă pe parcursul lunilor martie - august 2015. În cadrul 
cercetării au fost angrenați studenți la Antropologie, Universitatea București  - Cosmin 
Constantin (master) și Livia Marcoci (licență) și de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism 
Ion Mincu - Georgiana Tărlungeanu, precum și alți voluntari din cadrul proiectului „Case 
Vii” responsabili de transcrierea interviurilor. 

5  Un studiu de piață realizat în noiembrie 2014 arată că „cel mai căutat apartament din 
București se află în zona Tineretului, are trei camere, o suprafață utilă de +70 de metri pătrați 
și este situat la etaje intermediare ale blocului”. Analiza este bazată pe criteriile de alegere 
a majorității cumpărătorilor și este realizată de HomeFinders.ro, companie de consultanţă 
imobiliară dedicată cumpărătorilor (Cuncea, 2014). 

6  În București, până în anul 1989, au fost construite aproximativ 700.000 de locuinţe 
distribuite în 9.000 de blocuri. După 1989, doar 800 de blocuri au fost construite în decurs 
de zece ani. În prezent, conform studiilor, în Bucureşti este semnalat un deficit de 100.000 
de locuinţe (Racu, 2010).

7  Date furnizate la 26 august 2015 de Direcţia Generală de Evidenţă a Populaţiei a Municipiului 
Bucureşti. Ultima actualizare a bazei de date a fost făcută la 15 august 2015.

8  Bvd. Gheorghe Şincai, bvd. Tineretului, bvd. Abatorului, str. Mocăncuţei, str. Maria Tănase, 
str. Ruginoasa, str. Constantin Rădulescu Motru, str. Baladei, str. Viorele, str. Albinelor, str. 
Cărămidarii de Jos, str. Piscului, str. Tohani, str. Trestiana, str. Vișana, Aleea Zânelor, Aleea 
Borcea, Aleea Livada cu Duzi, Aleea Poenari, Aleea Tohani, Aleea Trestiana, Int. Văcăreşti, 
str. Sibiel, Int. Bologa.

9  Toate cele trei cazuri analizate în articolul de față vor fi protejate prin anonimat. Descrierile 
sunt bazate pe experiențe reale de locuire, analizate și cercetate în perioada martie – august 
2015 în cadrul proiectului „Case Vii. Diversitatea culturală a spaţiilor de locuit din Bucureşti 
şi împrejurimi”.
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Imagine 1. Cartierul Tineretului. Google Maps. 2015

Imagine 3. Sufragerie. Familia C. 
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 4. Dormitor. Cazul I. 
Sursa: Cercetare de teren 

Imagine 2. Cartierul Tineretului, perioada interbelică. 
Sursa: www.muzeuldefotografi e.ro

Imagine 6. Camera de zi. Familia E. 
Sursa: Cercetare de teren 

Apartamentul de bloc între spațiu de locuit și „acasă” ANEXE
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Imagine 5. Camera de zi. Cazul I. 
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 9. Bucătărie apartament Tineretului. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 10. Hol intrare apartament Tineretului. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 8. Baie, apartament Tineretului. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 7. Dormitor. apartament Tineretului. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Apartamentul de bloc între spațiu de locuit și „acasă” ANEXE
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Mare, curat și frumos. 
De la blocul comunist la ansamblu rezidențial
Cristina Boboc
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- Rezumat -
Dincolo de barieră, poarta închisă sau păzită de agenți de pază, Bucureștiul și împrejurimile 

sale își reconfi gurează noi forme de locuire urbană. Noua clasă de mijloc, în plin proces de 
afi rmare și consolidare, își exprimă valorile aspiraționale prin redefi nirea spațiilor și a obiectelor 
personale. În spatele porților păzite, noii proprietari sau chiriași din ansamblurile rezidențiale 
caută siguranță, curățenie, spații mai mari sau mai „frumoase”. Trecerea de la locuirea în 
apartamentele construite în perioadă industrializării socialiste la apartamentele din perioada 
boom-ului imobiliar de după anul 2000 marchează o ruptură cu vechiul model de locuire, o 
ruptură simbolică între trecut și viitor. Locuirea în ansamblurile rezidențiale din București, dar și 
de la periferia capitalei redefi nește relația locatarului cu obiectele domesticului cotidian. Nevoia 
de modernitate și modernizare devine un factor decisiv în alegerea unei locuințe. Bariera sau 
agentul de pază trasează frontiera între memoria negată și proiecțiile de viitor ale unei clase de 
mijloc în consolidare.

- Abstract -
„Big, clean and lovely”. From the communist block of fl ats to the residential complex

Behind the barrier, the closed gates or guarded by security agents, Bucharest and its suburbs 
begets new models of urban living. The new middle class in the process of its consolidation 
and affi  rmation expresses its aspirational values by redefi ning spaces and personal belongings. 
Behind the closed gates, the owners or tenants of the residential complexes seek for security, 
cleanliness and larger spaces. The transition from the small fl ats of the socialist industrialisation to 
the new fl ats built during the urban boom of the 2000 marks a rift between two diff erent worlds, 
as a symbolic rupture between past and future. The passage from socialist housing to the new 
residential buildings on the outskirts of Bucharest redefi nes the relationship of the owner with the 
domestic objects of everyday life. The necessity of modernity and modernisation becomes an 
important factor in the house choice. The barrier or the security guard draws the line between the 
denied memory and future projections of a middle class in affi  rmation.
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„O casă este pentru o viață…” 

Reinventing the home is reinventing the nation.

(Kristin Ross, „Fast cars, clean bodies”)

Un articol din ziarul Adevărul din septembrie 2015, scris pentru promovarea materialului 
de construcție numit BCA1 și ilustrat cu fotografiile unei case noi, „moderne”, ridicate după 
modele și „standarde europene”, pe lângă aprecierea adusă BCA-ului, lansează și un elogiu 
adus casei: „Materialul pe care îl alegi pentru construcţia casei tale reprezintă una dintre cele 
mai importante decizii pe care le iei. O casă este pentru o viaţă, ea îţi adăposteşte amintirile, 
ea îţi protejează familia, ea contribuie la acel sentiment de acasă. De aceea, când vine 
vorba despre construcţia ei, compromisul nici nu intră în discuţie”. Articolul, redactat pentru 
sensibilizarea potențialilor cumpărători cu privire la materialul de construcție din care sunt 
construite majoritatea ansamblurilor rezidențiale în prezent, apelează și la importanța casei în 
memoria și imaginarul nostru colectiv.

Casa este un proiect de viața, o investiție permanentă, un spațiu personalizat, transformat 
în locul unde se planifică economia domestică, locul unde se aleg și se iau decizii cu privire 
la consumul cotidian de la produse alimentare, la mobilă, obiecte de uz casnic, produse de 
curațenie, etc. Nevinovatele obiecte folosite în viața de zi cu zi creează o interdependență: 
produsele de curățenie sunt alese în funcție de mobilă, în funcție de gresia, faianța sau parchetul 
din locuință; ustensilele și aparatele de uz casnic influențează în mod direct achiziția produselor 
alimentare, inclusiv și alimentația noastră. Rolul casei, după cum argumentează Rakoff (1977, 
85) este „să demarcheze spațiul, să se asocieze cu spațiul, să-l ordoneze, să exprime sentimente, 
feluri de a gândi procese sociale, să ofere un loc pentru activități culturale. Casa este însă și 
un loc ordonat, este și un adăpost fizic. Ca și alte părți ale construcțiilor umane, casele nu 
sunt numai niște construcții mecanice, ele sunt mai mult sau mai puțin niște răspunsuri ale 
unor determinanți fizici sau ambientali. Sensurile pe care oamenii le dau caselor variază de la 
o cultură la alta, iar în numeroase societăți tradiționale, casele au și un spațiu sacru, destinat 
activităților religioase unde activitățile profane sunt interzise”. Este locul sacrului și al profanului 
cotidian, este locul de întâlnire predestinat familiei și deciziilor importante din viața de zi cu 
zi. „În societățile industrializate, cele mai importante lucruri din viața oamenilor se întâmplă 
în spatele ușilor închise ale sferei private. Casa în sine a devenit locul relațiilor personale și 
a singurătății: locul marilor întâlniri cu lumea prin intermediul televiziunii și internetului, dar 
și locul reflecțiilor și soluțiilor departe de ceilalți” (Miller 2001, 1). Casa este un obiect social 
purtător de sens, dar și un mod de a comunica statutul social dobândit, succesul individual și 
familial. Astfel, obiectele materiale sunt o formă de comunicare a statutului și a poziției sociale.

Boom-ul imobiliar din Capitală și de la periferia Bucureștiului din ultimul deceniu 
redesenează nu numai harta fizică a Capitalei, ci reinterpretează spațiul prin noile construcții 
destinate locuirii. Apar astfel ansamblurile rezidențiale care promit un „acasă” diferit, care vine 
să satisfacă niște nevoi noi, folosindu-se de percepțiile referitoare la lipsurile și carențele locuirii 
post-socialiste.  

Ansamblurile rezidențiale de la periferia Bucureștiului sunt structuri foarte diferite între ele, 
variind de la așezarea teritorială, prestigiul social al zonei în care sunt construite, dimensiunile 
apartamentelor, facilitățile din complex, reprezentările sociale. Toate aceste elemente generează 
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și un capital simbolic în care casa nu este un simplu acoperiș, un refugiu, ci un simbol al reușitei 
sociale. Complexurile rezidențiale sunt în mare parte structuri închise, cu pază 24 / 24 dublată 
de camere de supraveghere în unele cazuri, sau bazate numai pe camerele de supraveghere 
în alte situații. Accesul pe teritoriul ansamblurilor rezidențiale se face diferit și variază în funcție 
de ansamblu: de la restricționarea persoanelor non-rezidente fără o informare prealabilă în 
care locatarul își exprimă aprobarea vizitei până la accesul liber fără identificare sau informarea 
pazei despre destinația vizitei. 

Deși scopul inițial al acestei cercetări a fost etnografierea locuirii în ansamblurile rezidențiale 
din București și de la perifieria capitalei, a documentării factorilor care stau la baza alegerii unei 
locuințe într-un ansamblu rezidențial și a determinării felului în care sunt modificate opțiunile 
cotidiene ale locuitorilor, treptat am deviat de la tema inițială. Noua direcție a luat în considerare și 
discursul despre nevoia de modernizare și modul în care această nevoie influențează raportarea 
la trecut și la viitor. Chiar de la începutul cercetării de teren2 am remarcat o pledoarie pentru 
modernitate și modernizare, pentru nevoia de schimbare a țării care începe cu propria locuință, 
pentru depășirea trecutului prin trecerea la noi standarde de locuire. Elogiul modernizării m-a 
dus imediat cu gândul la „Fast Cars, Clean Bodies” al Kristinei Ross despre modernizarea locuirii 
în Franța postbelică. Voi face trimiteri la filmele „Mon oncle” al lui Jacque Tati și „Serenadă 
pentru etajul XII” al regizorului român Carol Corfanta3, relevante în comparația discursului 
despre modernizarea locuirii în Franța postbelică și în România socialistă. Prima secțiune a 
acestui articol este dedicată unei analize descriptive a locuirii în ansamblurile rezidențiale și 
a discursului despre modernizarea locuirii în Bucureștiul socialist. Voi încerca să trec dincolo 
de barierele ansamblurilor rezidențiale, în intimitatea cotidiană a locatarilor, acolo unde se 
întâlnește memoria trecutului cu aspirațiile viitorului. 

 
„Serenada pentru etajul XII”. Loc, bloc și modernitate în Bucureștiul socialist 

În perioada industralizării și a extinderii rapide, Bucureștiul devine un oraș magnet care 
favorizează migrația internă dinspre spațiul rural spre cel urban. Asfel se produce trecerea de la 
gospodăria de subzistență, de la casa construită de către însăși locatarul ei sau membrii familiei 
acestuia, la apartamentul de bloc primit prin „repartiție de la stat”. Procesul de tranziție de la 
casa tradițională la apartamentul standartizat nu este întotdeauna voluntar și lipsit de incidente. 
Prin urmare, biroul de propagandă încearcă să inducă în imaginarul colectiv al perioadei ideea 
facilitării obținerii unei locuințe, dar și a modernizării locuirii, deci și a vieții cotidiene. Apar 
astfel o serie de producții culturale care promovează noul stil de viață, noul tip de locuire, ca 
pe un merit al cetățeanului muncitor și accesul său către beneficiile progresului la care a ajuns 
statul socialist datorită propriilor cetățeni. În acest conext, apartamentul nu numai că le va ușura 
viața cotidiană, dar le va schimba și statutul social. În 1976 regizorul român Carol Corfanta 
debutează cu lungmetrajul „Serenada pentru etajul XII”. Dincolo de mesajele propagandistice 
și elogioase ale locuirii la bloc, filmul este o excelentă frescă socială a perioadei în care casele 
din proximitatea rurală a Bucureștiului cad sub presiunea progresului și modernizării socialiste. 
Personajele filmului sunt reprezentanți ai mai multor categoriilor sociale: profesori universitari, 
muzicieni, dar mai ales muncitori care se vor amesteca între ei în același bloc ca urmare a 
egalității sociale promovate de sistemul socialist. 
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Bucuria mutării de la casa veche, rurală la apartamentul nou, primit ca un trofeu al muncii 
depuse este povestită prin ochii lui Firu, strungar interpretat de Toma Caragiu. Firu se apropie 
de 50 de ani și urmează să se mute în Capitală împreună cu alți vecini din comună ca urmare 
a repartițiilor primite de la stat, unde statul, se specifică, sunt chiar ei. Nerăbdători, merg în toiul 
nopții să-și viziteze apartamentele în care urmează să se mute chiar a doua zi. Aici Firu, în plin 
extaz, i se confesează copacului din fața blocului: „De mâine începe anul unu, ziua întâi: apă 
caldă, adio cărbuni, adio scârțâială!” Apoi intră în apartament, unde descoperă câte dulapuri 
are: „Acum să te văd, Firule, cu ce umpli toate dulapurile astea. Mamăăă, nici la grecu4 n-am 
văzut așa ceva!” Inspectează spațiul, pășind încet dintr-o cameră într-alta, iar când descoperă 
că dușumeaua nu scârțâie sare bucuros de pe un picior pe altul, exclamând: „Adio, scârțâială!” 
Se întoarce apoi acasă, „la țară”, unde toate sunt zgomotoase: poarta, ușa, dușumeaua, patul. 
În zori începe mutarea, mașinile pleacă convoi spre București. Dintr-o mașină cineva aruncă o 
covată, obiect inutil într-o societate modernă. Oamenii își transformă până și limbajul cotidian: 
„Masă [cu sensul de prânz sau cină] era dincolo, aici e supeu!”, îi spune Firu soției. 

Trecerea de la un tip de locuire la altul atrage după sine, după cum vedem și în film, 
modificări ale limbajului, ale relațiilor interpersonale, dar mai ales modificări în raportarea la 
obiectele vieții de zi cu zi. În timp ce unele obiecte, piese de mobilier în mod special, sunt 
preluate în noua locuință, altele devin inutile în lumea urbană unde toate par ordonate după 
alte criterii.  

Accesul la utilități pare să esențializeze locuirea urbană; apa caldă sau încălzirea centralizată 
devin criterii ale modernității prin care se rupe și legătura cu trecutul învechit, „scârțâit”. Dar 
tocmai facilitățile promise devin limitate sau chiar absente în unele cazuri, iar „imaginarul 
colectiv bucureștean abundă în istorii anecdotice despre lipsa gazului, a încălzirii sau a apei 
calde, limitarea fiind influențată de prioritizarea consumului industrial în detrimentul celui 
domestic (Verdery apud Chelcea și Pulay 2015, 346). Apa caldă, încălzirea, gazul, elemente 
ale modernității promise, vin în doze mici: „Pe durata perioadei comuniste, în special pe timp 
de iarnă și în jurul Crăciunului, o mare parte din gospodării nu aveau altă posibilitate decât să 
gătească în timpul nopții când presiunea gazului era mai mare datorită inactivității instalațiilor 
industriale” (Chelcea și Pulay 2015, 346). Confortul promis ca o răsplată, un merit cetățenesc se 
transformă într-un disconfort, iar locatarii sunt obligați să găsească soluții pentru situații extreme: 
folosirea aragazului pentru a încălzi apartamentul pe timpul iernii. Astfel, aceste elemente ale 
modernității devin în timp elemente ale socialismului de care noua generație încearcă să se 
desprindă. 

Mare, curat și frumos. De la statul comunist la cultura consumului

Odată cu apariția pe piață a revistelor de design interior, a mobilierului importat sau realizat 
după modele „europene”, a apartamentelor noi și a ansamblurilor rezidențiale se modifică și 
relația locuitorului cu spațiul locuit. Spațiul apartamentelor comuniste devine insuficient pentru 
noile aparate electrocasnice, devenite brusc utile și indispensabile. Noul tip de mobilier nu 
se mai pliază pe apartamentele vechi, iar în apartamentele noi nu mai e loc și nici nevoie de 
mobila veche.  
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Statul socialist este asociat acum cu modelul statului deficitar, a statului bazat pe o economie 
a lipsurilor, căruia i se opune posibilitatea de a alege și personaliza spațiul sau obiectele în funcție 
de propriile aspirații și necesități. Apartamentele construite inițial ca stindarde ale modernității în 
perioada de industrializare a statului socialist devin acum tocmai opusul misiunii lor inițiale. Proces 
similar cu cel observat de Sigrid Rausing în evoluția locuirii în Estonia sovietică și postsovietică unde 
„în 1950, când au fost construite cele mai vechi blocuri de apartamente, oamenii se considerau fericiți 
dacă primeau un apartament, treptat însă, cu cât se construiau mai multe blocuri, norocul lor pălea 
în comparație cu norocul celor care primeau apartamente noi, care erau după standarde mai înalte” 
(Rausing 2003, 130). În timp, blocurile comuniste devin elementele unei perioade caracterizată 
printr-o standardizare a gustului și lipsă a esteticului. Nu însă lipsurile sunt cauza nemulțumirii, 
consideră Fehervary (2009, 427), analizând Ungaria postsovietică: „Mediul construit degradat, 
mediocritatea bunurilor de consum și uniformitatea nu sunt indicii ale precarității, ci ale unui stat 
opresiv și neglijent”. Statul socialist, chiar dacă joacă rolul statului paternalist care își răsplătește  
cetățenii cu accesul la facilitățile lumii moderne, este perceput mai tarziu exact opusul intențiilor 
și acţiunilor sale. Astfel, nu accesul la facilități îl definește, ci tocmai restricția și limitarea resurselor 
destinate propriilor cetățeni. „Austeritatea blocurilor, segmentate vizibil în părți egale, indexând 
apartamente uniforme, trebuiau să fie modele de egalitate între oameni aduși să locuiască împreună; 
au fost în schimb „citite” ca fiind autoritare, dezumanizante și atomizante. Aceste construcții erau și 
cel mai greu de personalizat sau integrat în viața privată și configurația familială. Nu doar că erau 
interzise transformările majore ale apartamentelor dar, după cum o femeie a subliniat, pe pereți 
din beton chiar și ceva atât de „simplu ca agățarea unui tablou” necesita puterea unei bormașini” 
(Ibidem, 448). Astfel apartamentele, considerate acum patru - cinci decenii accesul către modernitate, 
devin acum simbolul degradării și al anti-moderntității. M., povestind experiența locuirii anterioare 
achiziționării apartamentului din ansamblul rezidențial, crează poate una dintre cele mai plastice 
imagini, despre locuirea în apartamentele construite în perioada comunistă. 

Chiria din București a fost foarte interesantă, am stat cu o prietenă bună […] într-un apartament 

cu două camere, dar tipicul de apartament de două camere care fusese locuit de pensionari, 

adică nicio renovare, absolut nicio renovare, parchet din ăla super vechi de ți se lipea pe tălpi 

când ieșeai de la duș, dulapuri care abia se țineau și mai picau chestii din ele, adică totul era 

super-comunist și super tipic comunist, dar nouă ne-a plăcut pentru că nu ne interesa deloc 

locul acela, nu aveam grijă de el și făceam party-uri. (M.T. 26 de ani, locuitoare ansamblu 

rezidențial din Drumul Taberei)

Ca majoritatea participanților la acest studiu, M. a locuit o perioadă în afara țării, într-o țară 
europeană, și face din când în când trimiteri la stilul de viață vestic în opoziție cu cel românesc.

Odată cu liberalizarea consumului, piața este invadată de informațiile și obiectele venite din 
exterior, mai ales din Vest: de la revistele și emisiunile de design interior la apariția structurilor 
care să permită adaptarea și punerea în practică a acestora; călătorii și vacanțe peste hotare 
prin care în spațiul locuit intră idei și obiecte noi; variate obiecte care satisfac o serie întreagă 
de noi necesități cotidiene.

Achiziția spațiilor destinate locuirii este direct influențată și de liberalizarea sistemului de 
creditare în toate formele sale, iar în ultimii ani datorită progamului guvernamental „Prima Casă”. 
Facilitarea creditării influențează nu numai prețul apartamentelor, dar și boom-ul imobiliar, prin 
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direcționarea consumului spre achiziția spațiilor de locuit. Standardele de locuire se schimbă 
trecând printr-o juxtapunere a vechilor apartamente „comuniste” cum sunt numite în cele mai 
dese cazuri, la apartamentele noi care promit să umple lipsurile de până acum. 

La o simplă analiză a materialelor publicitare ale noilor ansambluri rezidențiale observăm 
că dincolo de apartamentul sau casa, obiectul vânzării de altfel, dezvoltatorii imobiliari vând 
mai degrabă visul unei clase de mijloc în formare. Locuința dintr-un ansamblu rezidențial este 
asociată cu imaginea idealizată a familiei, cu proiecțiile unui viitor aspirațional, cu un statut social 
(imaginea 1, anexe). Pozele care ilustrează paginile web de prezentare a ansamblurilor rezidențiale 
surprind în cele mai frecvente cazuri cupluri, familii tinere, cu un copil, maxim doi, alergând sau 
îmbrățișându-se fericiți pe iarbă sau pe canapeaua din sufragerie (imaginile 2 și 3, anexe).

„Aici se vând apartamente spațioase, moderne cu tot confortul. E căminul în care te bucuri 
de fiecare moment în familie”5, se afirmă într-un spot publicitar pe pagina de internet a unui 
ansamblu rezidențial. Casa este legată de familie, este un proiect de viață și, prin urmare, 
confortul casei te face să te bucuri de fiecare moment în familie. Noii proprietari caută înainte de 
toate „mai mult spațiu”, iar „confortul” și „bucuria în familie” pare un produs firesc al spațialității. 

Ce îmi place la New Town? Cam greu de descris doar în câteva cuvinte. Pentru mine este foarte 

simplu. Confortul dat de suprafața apartamentului, împărțirea spațiului precum și geamurile 

mari care conferă luminozitate în plus casei. (extras mărturie client disponibilă online, New 

Town Residence, 2015)

Spațiile mari ale apartamentelor noi sunt răspunsul la „lipsa spațiului” în apartamentele 
vechi (imaginea 4, anexe). Noile așteptări ale consumatorilor sunt orientate către modelul 
„esteticii abundenței” (Miles 1989, 42) care ar trebui să umple golurile și lipsurile cu care este 
asociat trecutul. Mimetismul modelului occidental sugerează și accesibilitatea bunăstării, a unui 
status social dobândit, o reușită personală.  

Am avut de ales între un apartament din București la o suprafață mult mai mică și la un stadiu 

mult mai degradat, dacă pot să-l numesc așa, și trebuia să mai băgăm foarte mulți bani în 

el. De partea cealaltă era unul nou, deja finisat, în care trebuia doar să mă mut. Am făcut un 

credit la bancă, nu mai aveam foarte mulți bani pe lângă să-l și renovăm, apartamentul vechi, 

în cazul în care îl cumpăram. Și am preferat să mă mai împrumut un pic pentru un avans mai 

mare să mă încadrez pentru un apartament nou. Am locuit un timp numai cu o saltea, dar 

m-am descurcat și e mult mai bine din punctul asta de vedere, plus că este și mult mai mare, 

sunt suprafețele mult mai mari la apartamentele noi decât la alea vechi din București. (A.C., 

femeie, 32, locuitoare ansamblu rezidențial)

Spațiul, esteticul și curățenia sunt cele trei criterii de bază pe care locuitorii ansamblurilor 
rezidențiale le-au căutat în procesul achiziției sau pentru mutarea temporară. Dacă esteticul, în 
această situație este o formă a modernității, a noului, a personalizării și occidentalizării, curățenia 
este mai degrabă simbolică. 

A locui bine înseamnă să fie o zonă curată, adică mă refer la chestiile astea mici care te 

deranjează când ieși din bloc, când intri în bloc, când urci până la tine în apartament: să nu 

pută a ghenă, să nu găsești scuipat sau caca sau muci pe pereți, să intri într-un loc cât de cât 

decent. Nu zic acum să fie ca intrarea în hotel, dar să fie frumușel, să fie cât de cât liniște, să nu 
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fie agitație, adică să aud mașini, ambulanțe, claxoane toată ziua… (M.T., femeie, 26, locuitoare 

ansamblu rezidențial)

Murdăria, respectiv curățenia, au semnificație dublă: pe de o parte este percepută în sensul 
strict al lucrurilor în afara ordinii simbolice6, pe de altă parte murdăria / curățenia are statut 
social, iar motivațiile sunt de natură etnică. 

Am plecat din București ca să scăpăm de țigănie, de murdărie, să nu mai vedem atâta negreață 

în jurul nostru. Lucrurile n-au stat chiar așa și acolo am dat de țigani. (C.T., bărbat, 36, locuitor 

ansamblu rezidențial)

Curățenia și îngrijirea spațiului locuit, de la propriul apartament până la scara blocului 
și spațiul anasamblului rezidențial, sunt și forme de exprimare a modernizării și a bunăstării. 
Madame Aprel de la vila Arpel din filmul Mon Oncle7 al lui Jacques Tati are un comportament 
obsesiv-compulsiv când vine vorba de curățenie. Madame Arpel șterge „praful” de pe toate 
obiectele care îi cad sub mână: servieta domnului Arpel, poarta, mașina, geanta copilului, iar 
bucătăria seamănă mai degrabă cu o sală aseptică pregătită pentru o intervenție chirurgicală. 
Tandemul curățenie-modernitate se împletește într-un discurs unic, mai ales atunci când acesta 
trebuie expus în fața vecinilor, prietenilor sau a partenerilor de afaceri. Madame Arpel are 
grijă de casă, de ordinea, de imaginea bunăstării familiei, rolul doamnei Arpel este decisiv, 
este prototipul unui națiuni, sau cum afirmă Ross: „Dacă femeia este curată, familia este curată, 
națiunea este curată” (Ross, 1995, 78).

Ansamblurile rezidențiale sunt percepute ca niște oaze de liniște și curățenie, departe de 
un București murdar și zgomotos, în care locuitorii sunt legați de niște valori și trăsături comune, 
cu aspirații și proiecții de viitor similare. 

Ne-am făcut mulți prieteni pentru că majoritatea locatarilor provin din aceeași pătură socială 

și au vârste apropiate. Și copiii noștri au prieteni, pentru că sunt mulți copii în complex, de 

toate vârstele. (extras mărturie client disponibilă online, New Town Residence, 2015)

Pătura socială sau curățenia etnică („fără țigani”) sunt aspirații de asociere prin asemănare 
și excludere a elementelor poluante. „Complexurile rezidențiale mai sunt percepute și ca forme 
de etalare a statusului și poziției sociale și tendința de asociere cu cei de pe aceeași poziție socială, 
autosegregarea și izolarea de murdăria socială în general se referă la o distanțare de murdăria 
etnică manifestată prin culoarea pielii, acuratețea limbii vorbite sau a obiceiurilor cotidiene” 
(Watt 2007, 85). Asemenea locuitorilor de la periferia londoneză, locuitorii ansamblurilor 
rezidențiale bucureștene caută curățenie socială, autoizolându-se și autosegregându-se alături 
de semenii lor. „Țigănia” și „țiganii” nu trebuie înțelese însă numai ca o formă de detașare 
etnică, ci și ca o aluzie la murdărie și lipsă de educație. Sintagma „țiganii”, ca o formă de 
amenințare a bunei locuiri, a revenit în câteva rânduri pe durata cercetării sub forme diferite: 
de la exprimarea directă, la aluzii voalate.

Nouă nu ne este frică de nimeni, dar dacă i-ai întreba pe prietenii noștri care stau și ei aici, ți-

ar spune că fără paza de la poartă, ar veni țiganii și nu am mai fi în siguranță (D.L. 34, locuitor 

ansamblu rezidențial) 
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Am remarcat însă pe durata câtorva interviuri și o tendință de reprimare a discriminării 
etnice. Setha Low în Behind the gates (un studiu antropologic despre ansamblurile rezidențiale 
de tip gated communities din SUA) observă o reprimare a tendințelor rasiste, pentru că „a vorbi 
despre rasă și clasă este inacceptabil social” (Low 2003, 146). 

M.N. locuiește de opt ani în București, iar până a se muta într-un ansamblu rezidențial 
a locuit în cateva zone ale orașului. În experiențele anterioare, unde a stat cu chirie, nu i-au 
plăcut: „Câinii și oamenii, adică media de vârstă și preocupările, adică statul în fața blocului și 
analizatul a ceea ce faci. Și în zona în care stă acum mai sunt câini [maidanezi], dar sunt „mai 
decenți așa” (M.N., 26, locuitoare ansamblu rezidențial). 

Pătura socială invocată anterior sau „oameni asemeni nouă”, expresie recurentă pe durata 
interviurilor, este de fapt o clasă medie în plin proces de afirmare și consolidare. Nașterea 
clasei de mijloc duce la apariția unei structuri favorabile schimbării în detrimentul trecutului 
tradiționalist. Watenpaugh (2006, 8), analizând formarea și evoluția clasei de mijloc în Turcia 
post revoluționară, observă că structura și „caracteristicile acesteia nu sunt numai bunăstarea, 
profesionalismul, posesiile sau nivelul de educație al membrilor, dar și felul în care au absorbit 
modernitatea. În revendicarea modernității au introdus în viața cotidiană și în politică o serie de 
maniere, moravuri, gusturi și idei noi despre individualism, gen, rațiune, autoritate derivate din 
ce considerau ei a fi practici culturale, sociale și ideologice ale unei clase de mijloc metropolitane 
vestice”. Clasa de mijloc în procesul de consolidare dezvoltă o identitate comună, căutând să 
se asocieze cu cei cu care împart nu numai aceleași valori sociale, dar și o serie de practici, 
gusturi, maniere și idei.

La vremuri noi, lucruri noi
Oui, c’est moderne, tout communique!   

(Jacque Tati, „Mon oncle”)

Fascinația noului în economia domestică postindustrială este un fel de „anul unu, ziua 
întâi” în universul cotidian socialist al lui Firu care devine peste noapte un „om nou”. Este o 
reîncepere a vieții, o noutate înconjurată de nou care se suprapune de multe ori cu evenimente 
importante, remarcabile din viața locatarilor: așteptarea unui copil, căsătoria. Proprietarii se mută 
în apartamentele noi, „proaspete”, însoțiți de cele mai multe ori numai de lucruri personale.

Da, am vrut totul nou, mi-am luat cărțile pe care le-am pus în bibliotecă și hainele, evident, 

dar în rest nimic, totul nou. Am luat totul de la zero, locuința nouă, mobila nouă, lucruri noi, 

neamestecate. (D.T., femeie, 34, locuitoare bloc nou)

Lucrurile vechi par să nu se mai potrivească spațiului nou. Nevoia de modernizare și 
de modernitate rupe legătura afectivă cu trecutul pe criterii estetice. „Vechiul” are valențele 
simbolice ale unui trecut lipsit de estetism.

Lucrurile de la părinți nu se mai potrivesc cu apartamentele noastre, era altfel pe vremuri și 

părinții noștri au alte gusturi, nouă ne plac alte lucruri, altceva… (V.G, femeie, 28, locuitoare 

bloc nou)
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Personalizarea casei, transformarea spațiului în loc și construcția lui acasă este 
responsabilitatea proprietarului, a locatarului, proces de la care sunt excluși ceilalți membri 
non-locatari ai familiei. Iar acasă devine „un spațiu semnificativ, nu mai suntem limitați la falsa 
dihotomie unde casa este o structură fizică, iar acasă este o construcție socială, culturală și 
emotivă. Acasă nu este o simplă locație fizică, este localizată în timp și spațiu. Locul aduce 
legătura absentă dintre falsa dihotomie carteziană minte si corp și dintre acasă văzut ca o 
construcție socială, culturală și emotivă și casa ca un loc fizic” (Easthope 2004, 135.) Familia și 
părinții pot contribui material, pot suplini resursele materiale ale copiilor mutați „la casa lor”, dar 
nu vor influența alegerile acestora.

Nu, n-am nimic de la părinți la care să țin în mod special, nu zic că nu ne-au ajutat, și părinții 

mei și părinții lui ne-au ajutat și cu bani, dar atunci când vor să ne ia ceva ori ne dau bani și 

ne luăm noi ce ne trebuie, ori întreabă ce vrem și ne alegem noi și atunci e ca și cum ne-am 

cumpăra noi. (F.A., bărbat, 36, locuitor ansamblu rezidențial)

Acasă este prin urmare un spațiu personal, o materializare a propriilor aspirații și a 
individualismului familial asupra locului apropriat. Părinții sunt excluși din cadrul simbolic al noii 
locuințe, implicația lor este pur economică fără putere de decizie.  

Părinții lui ne-au cumpărat masa din sufragerie, adică noi ne-am ales-o ei au plătit-o, părinții 

mei au cumpărat draperiile, dar la fel, eu am decis ce vreau ei doar mi-au dat banii. Cam așa 

e cu lucrurile de la părinți. Ei nu iau de capul lor, că nu se pricep ce vrem noi, ce se potrivește 

cu casa noastră, dar ne întreabă și noi decidem. (G.B., femeie, 34, locuitoare bloc nou)

Noi am fost așa un pic mai ciudați și nu i-am lăsat pe ai noștri să ne cumpere nimic și în 

momentul în care ei voiau să ne ajute cu ceva noi le spuneam de ce aveam nevoie și eventual 

noi puneam diferența să completăm și să luăm restul. Nu știu așa ce să zic, au contribuit la 

mult mai multe chestii, ne-au luat de-a lungul timpului așa câte puțin câte puțin, dar așa nu pot 

să spun că e așa ceva strict de la ei, dar contribuția lor s-a simțit. [Ai și lucruri pe care să le fi 

primit de la părinți și ții mai mult la ele pentru că sunt primite de la ei, lucruri cu o încărcătură 

emoțională pentru tine, pentru voi?] Nu, tocmai de asta ți-am zis că noi am fost niște ciudați 

în opinia lor și chiar când voiau să ne ia ei în mod special, mergeam noi și ne alegeam. (A.C., 

femeie, 30, locuitoare ansamblu rezidențial)

După cum observă și A. C., percepția părinților despre excluderea lor parțială, afectivă de 
la procesul construcției simbolice al lui acasă nu este tocmai reacția așteptată, dezirabilă, dar 
este acceptată printr-un pact tacit. Cazul A. C. nu este singular, nevoia modernizării lui „acasă” 
este comună majorității participante la studiu. 

Noutatea și ideea noului este exploatată și de dezvoltatorii imobiliari printr-o toponimie 
explicită: New Town, New City, New City Residence, Novum residence etc. 

Într-o zi, întorcându-ne de la grădi, băiețelul de șase ani m-a întrebat ce înseamnă pe 

românește New Town. Orașul nou, i-am răspuns și a fost foarte mulțumit. Pentru că da, 

are logică. Acolo unde am stat înainte era… vechi. Aici e mult mai frumos, avem mai mult 

loc, mai mulți prieteni și nu ne plouă când mergem la mașină. Copiii sunt grozavi la a reda 

esențialul. Are dreptate, totul este mai spațios, de la intrarea în complex, intrarea în bloc, 
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culoarele, camera de gunoi și nu în ultimul rând, apartamentul și terasa noastră. Ne-am făcut 

mulți prieteni pentru că majoritatea locatarilor provin din aceeași pătură socială și au vârste 

apropiate. Și copiii noștri au prieteni, pentru că sunt mulți copii în complex, de toate vârstele. 

(extras mărturie client disponibilă online, New Town Residence, 2015)

Fragmentul de mai sus este preluat de pe pagina de internet a unui ansamblu rezidențial 
de la categoria Ce spun clienții. Nu vreau să testez veridicitatea sursei, ci doar să subliniez felul 
și modul de promovare a „noului” din perspectiva investitorilor imobliari. Dacă în exemplul de 
mai sus, discursul referitor la dihotomia nou-vechi îi este atribuit unui copil de șase ani care 
face o corelație logică între numele ansamblului rezidențial și condițiile de trai caracteristice, în 
exemplu următor observăm importanța noului care implică însăși nevoia de securitate exploatată 
de investitorul imobiliar chiar în prezentarea ansamblului. 

Toate imobilele din cadrul  Ansamblului Rezidențial Cosmopolis  sunt noi, construite cu 

materiale de cea mai bună calitate, astfel încât riscul seismic în Cosmopolis este zero. Totul 

în Cosmopolis este nou, grădinița și școala primară fiind de asemenea construite la cele mai 

înalte standarde de siguranță, astfel încât să nu vă faceți griji pentru copiii dumneavoastră pe 

timpul zilei. (extras din prezentarea complexului rezidențial Cosmopolis, 2014)

Noul înseamnă spațiu extins, estetism, siguranță, aspirații și proiecțiile unui viitor curat, 
nepoluat de vechi. Noul este un produs vestic, un stil de viață dezirabil, o formă de modernizare 
necesară în contrast cu vechiul ancorat încă în modelele trecutului, în lipsa manierelor, a stilului 
și a calității.

Nou adică European

Trecerea de la sistemul socialist la unul liberalizat reordonează noile standarde în planificarea 
vieții domestice cotidiene. Noul sistem bazat pe competiție impune și noi referințe pe piața de liber 
schimb, unde calitatea este garantată de proveniența produsului. Accederea la noile standarde de 
viață este totodată și o formă de modernizare, o depășire a unor standarde învechite.

Se vrea a fi un oraș european, având în vedere ca noi nu avem niciun oraș care să se ridice 

la standardele occidentului, încercam un oraș în oraș, ceva de genul. (V.V., bărbat, 26, locuitor 

ansamblu rezidențial)

Modelul produsului european devine o formă de garanție a calității și esteticii în contrast 
cu modelul „comunist” urât și necalitativ. Într-un studiu despre consumul produselor vestice, 
în detrimentul celor locale, adică „estice”, Sigrid Rausing (2003) observă că estonienii își 
reinventează identitatea și apartenența europeană în opoziție cu cea estică, sovietică, prin 
consumul produselor vestice, în mare parte suedeze, finlandeze sau chiar bulgare. Astfel 
produsele estoniene (chiar daca sunt semnificativ mai ieftine și de o calitate superioară, după 
cum subliniază autoarea) îi apropie pe consumatori de „normalitatea” europeană. „Consumul 
produselor vestice a constituit o formă de apropiere a Vestului, unde întreg satul trecea de la Est 
la Vest, de la ce credeau ei a fi „anormal” la „normal”. Vesticitatea intrinsecă a estonienilor, în 
opoziție cu „esticitatea” rușilor, reprezintă trecutul Estoniei într-o formă de independență scurtă 
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față de Rusia între cele două războaie mondiale, și a unei percepute proximități culturale, etnice 
și geografice care reprezintă normalul” (Sigrid Rausing, 2003, 127). Idealizarea occidentului 
reconfigurează structura locuirii în toate formele sale: tipul și numărul obiectelor electrocasnicelor 
folosite; forma, culoarea și mai ales utilitatea mobilierului; modul de amenajare a locuințelor; 
structura noilor construcții destinate locuirii; spațiile verzi. Modelul „european” devine sinonim 
pentru curat, sigur, estetic, destinat doar celor care cunosc și împărtășesc aceleași valori. 

Mare parte, mare parte… nu știu dacă jumătate, undeva până la un sfert cel puțin. Cei care 

vin din afară vor viață ca în afară. Au căutat probabil în altă parte și este singurul loc în care 

au găsit [n.r. ansamblul rezidențial în care locuiește și lucrează], e suficient de mare cartierul 

încât să nu fie pustiu, suficient de mic încât vecinii să se poată cunoaște între ei și să se poate 

organiza ca și comunitate. (V.V., bărbat, 26, locuitor și angajat ansamblu rezidențial)

Etosul european este însă numai pentru cei avizați, cunoscători ai occidentului și stilului 
de viață european, „oameni informați care au depășit stilul de viață comunist”. Dihotomia 
european-comunist nu ține numai de un stil de viață adoptat, ci și de o percepție și poziționare 
între trecut și viitor.

Unele case se potrivesc chiar cu termenul de casă, în oraș nu ai cum să îl ai, e o cutiuță într-

un bloc, sau daca ai casă într-o zonă bună a Bucureștiului, să zicem, tot cam aia e. Valorea 

proprietății s-a schimbat, dar stilul de viață e același, un stil comunist. Aici [în complex] sunt 

cei care probabil au trăit, au experimentat stilurile de viață din afara țării, au văzut, știu ce 

înseamnă, sunt oameni bine informați. (V.V., bărbat, 26, locuitor și angajat ansamblu rezidențial)

[În ansamblul Primăvara, din spatele ansamblului rezidențial în care locuiește] sunt blocuri 

foarte foarte mari și arată și bine și au tot felul de d-alea în complex: grădiniță, grădinar, femeie 

de servici, din alea de firmă nu din alea angajate așa. Adică totul arată foarte occidental când 

ne uităm peste drum la ei în curte pentru că avem gard pus între noi […] La noi nu e chiar 

așa, avem un Gigel acolo care mai udă câte o floare. (M.T., femeie, 26, locuitoare ansamblu 

rezidențial)

Locuitorul ansamblului rezidențial este noul „om nou”, un fel de omul viitorului al unei cetăți 
a soarelui utopice. Omul nou este pregătit pentru un stil de viață occidental, adică are studii 
superioare, câștigă peste salariul mediu, cunoaște modelul de viață vestic spre care și aspiră. 

Clienții se filtrează singuri, cine vrea să dea un ban și să stea în mijlocul Bucureștiului e clar că 

nu știe ce e ăla stil de viață occidental și nu are cum să îl dorească. (V.V., bărbat, 26, locuitor 

și angajat ansamblu rezidențial)

Modelul european de trai, sau „viața ca în afară”, cu toate elemente sale devine un model 
aspirațional al unui stil de viață standardizat. European devine indirect sinonim pentru curat, 
frumos și spațios. Definiția termenului european nu este în nici un caz spațială, ci este mai 
degrabă un model imaginar occidentalizat preluat din revistele și emisiunile de design interior, 
călătoriile în Vestul Europei, dar și al idealului american introdus în casele românești prin 
producțiile de la Holywood.

Complexul rezidențial Cosmopolis  a pornit de la un vis, acela de a crea un ansamblu 

rezidențial care să cuprindă toate beneficiile unui orășel european. Astfel, în anul 2007, a 

prins viață Orășelul european Cosmopolis, un loc în care vă puteți bucura de liniște, spații verzi 



103

Cristina Boboc

și vecini de apartament civilizați. În Orășelul european Cosmopolis accesul este controlat și 

paza asigurată de BGS este 24/24h. În acest moment peste 3000 de locuitori Cosmopolis se 

bucură de un stil de viață total aparte, unde procentul de 60% spațiu verde, 40% oraș este o 

promisiune realizată. […] Vă așteptăm în Cosmopolis, pentru a descoperi un cartier rezidențial 

aparte ce oferă locuitorilor un stil de viață special – un adevărat oraș la standarde europene! 

(extras din prezentarea complexului rezidențial Cosmopolis, 2014)

Visul european este un fel de adaptare și recontextualizare a fratelui său mai mare, „The 
American Dream”. „Spații verzi”, „pază 24 / 24” și mai ales „vecini de apartament civilizați” 
sunt de altfel elementele europenismului  sau chiar standardele europene scoase la vânzare în 
suburbiile Bucureștiului.  

Vestigiile trecutului ca forme simbolice de murdărie

Casa nouă cere și lucruri noi, obiecte care să se integreze în structura și politica domestică 
a spațiului de locuit. Lucrurile vechi, obiectele moștenite, devin astfel elementele unui trecut de 
care locatarii noilor ansambluri rezidențiale încearcă să se debaraseze. Lucrurile vechi nu-și 
mai găsesc rostul într-un loc nou, „proaspăt”, curat, acestea rămân doar forme și elemente ale 
trecutului, transformându-se simbolic în murdărie. Vechiul murdărește, poluează spațiul nou. 
Mobila veche nu se potrivește spațiului nou, iar electrocasnicele folosite deja în vechea locuință 
nu-și mai găsesc locul în casa sau apartamentul nou. 

N-am luat cu noi mai nimic, hainele și ce era mai personal, în rest am lăsat tot în apartamentul 

vechi, nu mai mergeau, nu se mai potriveau cu apartamentul nou. Și ne-am mutat fără nimic. 

Nu zic că ne-a fost ușor, întâi ne-am cumpărat salteaua, apoi patul. Am dormit câteva zile 

într-o camera goală, numai pe saltea, și mâncam pe un scaun. Încet ne-am luat de toate, dar 

n-am vrut să aducem lucruri vechi într-un casă curată care mirosea a nou. (D.A., femeie, 32, 

locuitoare ansamblu rezidențial)

M. N. s-a mutat de aproape trei ani într-un ansamblu rezidențial și a adus cu ea:

Hainele și o lalea din lemn din Olanda, un pahar de shot din State, adică pe unde tot am… 

magneții de frigider plimbați prin toate casele, ăia chiar sunt moștenire. (M.N., femeie, 26, 

locuitoare ansamblu rezidențial)

Obiectele vechi nu sunt neapărat și obiecte folosite sau atinse de timp. Vechi sunt și 
obiectele lipsite de modernitate, obiectele care amintesc de perioada de până la locuirea în 
ansamblu rezidențial. Excluderea vechiului din universul cotidian domestic este o proiectare a 
unui stil de viață diferit celui anterior. Vechiul în acest context nu este un obiect folosit, vechiul 
este mai degrabă la nivel ideatic, estetic, conceptual. El anulează, contrazice modernitatea și 
aspirațiile unei clase de mijloc în plină afirmare. Vechiul aparține trecutului și este expulzat din 
modelul de viață nou, occidental.

Eu și acum mai am șantier în casă [după patru ani de la mutare], dar și pentru că m-am gândit 

că nu voi cumpăra în fiecare an mobilă, așa că n-am vrut nimic vechi, demodat, am ales 

mobilă frumoasă, de calitate și am cumpărat încet, azi o canapea, la alt salariu un scaun și tot 

așa. Încă n-am terminat, dar nici n-am vrut să iau lucruri proaste sau să iau de la ai mei. Mama 
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a mai adunat așa câte una alta pentru noi, dar nu se pretează cu apartamentul de acum. Eu 

vreau totul modern. (V.G., femeie, 28, locuitoare bloc nou) 

Vechiul, non-modernul, se transformă într-o formă de murdărie care poluează spațiul curat 
și proaspăt al ansamblului rezidențial. Trecutul este o formă de murdărie simbolică, într-un 
prezent orientat către viitor orice element care poate altera modernitatea și noutatea devine o 
formă de poluare a spațiului, un element disturbator al ascensiunii sociale. 

Bătrânii sau poluarea simbolică a spațiului

Ansamblurile rezidențiale sunt spații proiectate pentru cupluri, familii tinere sau familii în 
devenire. Mesajele publicitare sau agentul imobiliar te atenționează din start că majoritatea 
locatarilor sunt tineri, cu venituri peste salariul mediu și în general cu educație superioară. 
Persoanele de vârsta a treia nu sunt nici în targetul de marketing al dezvoltatorilor imobiliari, 
dar nici în preferințele locuitorilor, în mare parte tineri. 

Blocurile vechi sunt în general descrise ca fiind locuite de persoane de vârsta a treia 
cu care chiar dacă nu au avut un conflict deschis niciodată, au avut măcar conflicte inter-
generaționiste neexprimate. 

Suntem toți tineri aici. Unde am stat înainte să ne mutăm era plin de brontozauri comuniști, nu 

puteam da muzica mai tare, ne urmăreau cine intră, cine iese de la noi. Ba îi deranja muzica, ba 

pisica, ceva ceva tot îi deranja. (cuplu, 28 / 34 ani, locuitori ansamblu rezidențial) 

Ce nu mi-a plăcut [în apartamentul anterior] erau vecinii, pentru că fiind media de vârstă 60 

de ani, în blocul ăla cel puțin, am avut destul de multe conflicte cu vecinii acolo… (M.T., femeie, 

26, locuitoare ansamblu rezidențial)

Locul bătrânilor nu este în proiecțiile de viitor ale locuitorilor ansamblului rezidențial, ci mai 
degrabă sunt parte a unui trecut rămas undeva în afara Bucureștiului sau chiar în apartamentele 
comuniste de unde tocmai au plecat. Autosegregarea și asocierea și după criteriul de vârstă 
elimină supoziția conform căreia persoanele de vârsta a treia și-ar putea găsi un loc printre ei. 

Un alt avantaj al ansamblului rezidențial e că aici sunt mult mai mulți vecini tineri, de vârsta 

noastră. Ceea ce, spunem noi acum, pentru viitor e un plus, plus că sunt mulți și cu copii mici, 

copii pe drum și ne imaginăm noi așa că o să fie o mini-comunitate, un mini-grup de prieteni. 

Să sperăm! (A.C., femeie, 32, locuitoare ansamblu rezidențial)

Excluderea persoanelor vârstnice din ordinea și anturajul cotidian generalizat este un 
proces de igienizare a viitorului și abandonare a trecutului. Eliminarea vârstnicilor nu este un 
proces individual și nu presupune excluderea vârstnicilor din universul familial, ci o excludere 
a vârstnicului simbolic, a imaginii acestuia ca un purtător al bolilor și traumelor trecutului. 
Percepția generalizată a imaginii vârstnicilor a fost conturată ca o reminiscență a unor timpuri 
de care cei tineri încearcă să se lepede. 
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Igienizarea viitorului sau viitorul copiilor

A. și D. s-au mutat într-un ansamblu rezidențial acum trei ani. Deși ea și-a dorit de mai 
demult să se mute, D. a fost împotrivă. Apoi medicul le-a recomandat să se mute din București 
pentru sănătatea copilului care în perioada respectivă avea doi ani: Dănuț răcea permanent, 
fiind alergic la praf. A. îmi povestește cât de mult s-a schimbat viața ei de când s-a mutat și cât 
de fericită e că îi poate oferi copilului ei un viitor mai bun. Dar Dănuț merge tot la grădinița 
din București pentru că cea din complex nu este la fel de bună. Iar la școală va merge tot în 
București chiar dacă asta presupune cam o jumătate de oră de condus până la intrarea în 
București, iar infrastructura care leagă ansamblul rezidențial de Capitală este deficitară. Un alt 
exemplu este L. care s-a mutat tot într-un ansamblu rezidențial împreună cu soțul când a aflat 
că este însărcinată, pentru „viitorul și binele copilului care vine”. 

Proiecțiile de viitor par să se lege exclusiv de „binele copilului”. Discursul părintelui este 
aproape mereu un elogiu al sacrificiului de sine în favoarea copiilor. Părintele, matur și realizat 
profesional își asumă responsabilitatea pentru „binele” copilului. Părintele știe din start de ce va 
avea copilul său nevoie.

Nu puteam să dorm noaptea din cauza mașinilor care treceau pe stradă, și nu era o strada 

foarte circulată, dar se auzea orice zgomot. Copilul meu sper să aibă mai multă liniște aici. 

(A.C., femeie, 32, locuitoare ansamblu rezidențial)

Propriile aspirații devin necesități pentru copil, prin urmare curățenia, siguranța, liniștea 
trec de la confortul personal la necesități menite să suplinească „binele” copilului. Analizând 
suburbia londoneză, Watt (2007, 85) observă că pe lângă motivația de tip „căutarea curățeniei” 
fizice sau sociale, respondenții apelează în cele mai multe cazuri la „salvarea” și „viitorul” copiilor 
pentru care complexul rezidențial ar fi o soluție.

În loc de concluzii. Serenada de la etajul XXIV

De la etajul 24 al unui ansamblu rezidențial periferic, Bucureștiul pare un oraș pestriț, întins 
cefalopodic pe unde i-a permis geografia urbană. Odată cu facilitarea accesului la creditare, 
noile construcții imobiliare au cunoscut un boom care a înconjurat orașul cu structuri noi de 
locuire. Astfel ansamblurile rezidențiale au devenit noul trend în materie de locuire, într-un 
cadru social caracterizat de un sistem imobiliar bazat pe proprietate privată.

Această serenadă pentru spațiile „moderne” ale ansamblurilor rezidențiale pare reluarea 
serenadei pentru etajul XII al blocurilor din perioada socialistă. Nevoia de schimbare, de noutate, 
constă într-o reinventare perpetuă a modernității. 

Trecerea de la rural la urban în perioada industrializării socialiste este marcată de o despărțire 
de obiectele inutile într-o lume modernă. Astfel obiectele inutile sunt aruncate din mașina care 
face tranziția către nou. Familii întregi se mută într-un alai al fericirii către lumea nouă. Trecerea 
de la blocul comunist la ansamblu rezidențial se face printr-o despărțire de obiectele „învechite”, 
obiectele trecutului care nu-și mai găsesc rolulul într-un spațiu nou, modern. Cupluri sau familii 
tinere își caută fericirea promisă de dezvoltatorii imobiliari în case noi, desenate după chipul și 
asemănarea dorințelor omului nou, occidentalizat. 
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În ambele cazuri vorbim despre o despărțire simbolică de trecut, o ruptură cu vechiul mod 
de locuire care nu mai satisface necesitățile unei lumi moderne sau în proces de modernizare. 
Tranziția de la o formă de locuire la alta este marcată nu numai de relația cu spațiul, ci și de 
relația cu obiectele care redefinesc spațiul și activitățile cotidiene. 

Locuitorii ansamblurilor rezidențiale, în general tineri aspiranți ai unei clase de mijloc în formare 
și afirmare, sunt orientați înspre modelul și stilul de viață occidental, preluat din revistele de design 
interior, emisiunile televizate sau călătoriile în vestul idealizat. Ansamblurile rezidențiale oferă macheta 
unui viitor dezirabil, mai ales în proiecțiile de viață ale copiilor care au nevoie de „o viață mai bună”. 

Relația cu trecutul a locatarilor ansamblurilor rezidențiale, orientați către un viitor 
occidentalizat, este una simbolică, bazată mai mult pe memoria colectivă și imaginarul social al 
unui trecut care trebuie îndepărtat.  Reprezentările despre trecut sunt cele ale unui timp lipsit de 
estetism și confort cotidian care trebuie expulzat din aspirațiile de viitor. 

Note

1 Beton celular autoclavizat.

2 Realizarea acestui articol a fost posibilă și cu sprijinul studenților de la Antropologie, 
Universitatea București, Mihai Eduard și Rita Neacșu, voluntari în cadrul proiectului „Case 
Vii. Diversitatea culturală a spațiilor de locuit din București și împrejurimi” și a colegilor Irina 
Ornea și Mihai-Alexandru Ilioaia care au realizat o parte din interviuri. 

3 Observația despre similaritatea elogiului modernizării actuale și celei din România socialistă, 
cât și sugestia celor două filme citate mai sus, îi aparține unui prieten care m-a însoțit în 
câteva din vizitele mele prin ansambluri rezidențiale. 

4 Este vorba de un negustor grec, „Navarhos Yanis, armator”, pe care Firu îl vizitează acasă, 
la Atena prin 1939, când lucra pe vapor și trebuia să preia un pachet pentru un frate de-al 
grecului de la Constanța. Firu, povestindu-i soției despre vizita sa, constată ca apartamentul 
său seamănă cu cel al negustorului grec. Apoi își amintește cât de mult l-a marcat vizita la 
casa armatorului grec: „Ia te uită, casă, Firule, și tu nu ai nici măcar o valiză, că nici n-aveam! 
Uite, trebuie să-ți spun că de foarte multe ori m-am gândit la casa asta a lui”, îi spune el soției 
pe un ton serios.

5 Citat extras dintr-un material video de prezentare disponibil la pagina http://www.newtown.
ro, accesat la 28 septembrie 2015.

6 Conceptul de murdărie simbolică în accepțiunea lui Mary Douglas din Purity and Danger: 
An analysis of Concept of Pollution and Taboo (New York and London: Routlege, reed. 
2002) va apărea constat în acest articol. Fiind un concept clasic în antropologie, va fi luat ca 
atare fără a se face referința de fiecare dată.

7 Familia Arpel locuiește într-o vilă modernă, unde curățenia, ordinea și inovația sunt elemente 
ale bunăstării postbelice. Filmul lui Jacques Tati, Mon Oncle, din 1958 este o parodie a 
transformărilor sociale din Franța de după cel de-Al Doilea Război Mondial. 
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Imagine 1. Banner site ansamblu rezidențial Green City. Sursa: http://www.mygreencity.ro/

Imagine 2. Banner site ansamblu rezidențial Greenfi eld Residence. Sursa: http://www.greenfi eldresidence.ro/ 

Imagine 3. Banner site ansamblu rezidențial Militari Residence. Sursa: https://www.militari-residence.ro/ 

Mare, curat şi frumos. De la blocul comunist la ansamblu rezidenţial ANEXE

Imagine 5. Bucureștiul rezidențial. Sursa: Cercetare de teren
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Imagine 7. Ansamblu rezidențial Cosmopolis. Sursa: 
Cercetare de teren

Imagine 4. Banner site ansamblu rezidențial Confort City. 
Sursa: http://www.confortcity.ro/oferte-apartamente

Imagine 6. Ansamblu rezidențial în extindere. 
Cosmopolis. Sursa: Cercetare de teren

Imagine 10. Bucatărie. Ansamblu rezidențial Popești Leordeni. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 8. Acces ansamblu rezidențial. 
Bragadiru. Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 9. Ansamblu rezidențial în Popești Leordeni. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Mare, curat şi frumos. De la blocul comunist la ansamblu rezidenţial ANEXE
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- Rezumat -
Bazat pe o cercetare exploratorie, articolul descrie şi analizează diversitatea experienţelor 

de locuire dintr-o localitate limitrofă Bucureştiului, comuna Chiajna, județul Ilfov. Migraţia tot mai 
accentuată dinspre urban spre rural infl uențează profi lul demografi c al localității, convertește 
un spațiu eminamente agricol în spațiu integral construit și transformă sistemul tradiţional de 
locuire local. Casa, inițial centru al microcosmosului uman, suport şi în același timp benefi ciar al 
substratului spiritual al vieţii tradiţionale, își pierde treptat din însemnătate şi din simboluri, devenind 
o construcţie condiţionată tot mai mult de situaţia economică a individului şi de aspiraţiile sociale 
ale acestuia. Schimbarea are efect atât asupra arhitecturii construcţiilor cât şi în percepţia spaţiului 
locuit, iar scenariile de locuire nu atât se multiplică cât suportă mutații semnifi cative. Peisajul 
rural construit începe să capete caracteristicile celui urban prin ritmul schimbării şi prin utilizarea 
spaţiului, recuperând din confortul şi facilităţile date de construcţiile din mediul urban şi în acelaşi 
timp importând modele din ţările prospere ale Uniunii Europene.

- Abstract -
“Chiajna Metropolis”. Experiences of living in a rural peri-urban space

Based on an exploratory research, this article describes and analyzes the diversity of 
experiences of living in a village bordering Bucharest, Chiajna commune, Ilfov County. The 
increasing migration from urban to rural infl uences the demographic profi le of the locality; it 
converts a pure agricultural space into an entirely constructed space and transforms the traditional 
system of local housing. The house, originally the center of the human microcosm, both a support 
and a recipient of the spiritual substrate of the traditional life, gradually loses its meaning and 
symbols, becoming an edifi ce increasingly conditioned by the economic situation of the individuals 
and their social aspirations. The shift infl uences not only the architecture, but also the perception 
of the living space whereas housing scenarios rather undergo signifi cant changes than multiply. 
The rural landscape begins to acquire the characteristics of the urban one through the rhythm of 
change and use of space, comfort and amenities while importing at the same time models from 
prosperous countries of the European Union.
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 „Metropola” Chiajna

E un hibrid, da’ e un hibrid ciudat: nu e nici cal, nici măgar, nici catâr! Pur și simplu e Chiajna. 

Cu ceva element țărănesc în comportament, în rădăcină, civilizație, cu un element de urban 

care-i vizibil: străzi asfaltate, canalizări, vile, gaze, internet, tot ce trebuie, nu? (C.P., bărbat, 69 

ani, locuitor sat Chiajna)

Locuirea, văzută ca interacţiune a oamenilor cu spaţiul, precum şi modul în care oamenii 
aleg să-şi construiască sau să-şi structureze propriile spaţii de locuit, se afl ă în strânsă corelaţie 
cu anumite modele culturale, dar și cu alți factori, precum cadrul economic, cel social-politic, 
administrativ sau legislativ. Cercetarea noastră porneşte de la premisa că orice casă, în 
ipostaza sa de spaţiu locuit, este o imagine fi delă a esenţei vieţii celor ce fi inţează în ea şi că, în 
momentul în care preocupările, modul de viaţă al acestora sau statutul lor social suferă mutaţii 
semnifi cative, casa la rândul ei se transformă, se preschimbă sau dispare. Spaţiul locuit, aşa cum 
este el perceput la nivel de individ, are, în fond, o topografi e unică pentru fi ecare persoană în 
parte: este perceput subiectiv, implică o componentă afectivă, este infl uenţat de personalitatea 
celor care-l ocupă şi totodată are o contribuție importantă la crearea identităţii acestora. Orice 
discurs despre om în relație cu spaţiul său de locuit este un discurs interdisciplinar, care ia 
în considerare atitudini, norme de comportament și mentalităţi umane, situat la întretăierea 
arhitecturii cu psihologia, sociologia, fi losofi a şi mai ales antropologia.

Ne-am propus să descriem şi să analizăm, printr-o cercetare exploratorie, dintr-o perspectivă 
interdisciplinară, diversitatea experienţelor de locuire în spaţiul rural periurban dintr-o localitate 
limitrofă Bucureştiului (comuna Chiajna, județul Ilfov), încercând să identifi căm câteva modele 
culturale specifi ce locuirii în spaţiul rural contemporan adiacent unei mari aglomerări urbane, 
în contextul recent al migraţiei tot mai accentuate dinspre urban spre rural, cu motivaţii diverse 
şi consecinţe importante asupra profi lului demografi c, dar şi în contextul sistemului tradiţional 
de locuire local. Ne-am concentrat pe analiza acelor variabile în privința locuirii datorate 
componentei culturale, fără să neglijăm contextul socio-economic al fenomenului, fără de care 
nicio analiză n-ar fi  completă. 

Am avut constant în vedere în cadrul acestei cercetări migraţia rural-urban şi urban-rural, 
ca şi raportul acestora cu locuirea, în condiţiile în care începutul secolului al XXI-lea marchează 
naşterea unui nou tip de periurban şi apariţia unor noi forme de ocupare a teritoriilor rurale 
afl ate în proximitatea unor aglomerări urbane importante. De câteva decenii s-a constatat 
(Bădescu et al. 2009; Patroescu et al. 2009; Ianoş et al. 2010) apariția unor tipuri noi de 
comunităţi umane în marginea ruralului afl at la limita cu urbanul, comunități afl ate în raporturi 
deosebite şi insufi cient studiate atât cu spaţiul urban cât şi cu cel rural. Se poate vorbi chiar 
despre adevărate exoduri dinspre urban spre rural şi despre ocuparea continuă şi extinderea 
spaţiilor periurbane în scop rezidenţial, procese care au devenit nu doar de neoprit, dar şi greu 
de controlat, având consecinţe imprevizibile atât în structura teritorială a spaţiului rural, cât şi în 
coabitarea grupurilor umane ce-l ocupă.

Chiajna de astăzi este percepută de către cei care o locuiesc – localnici și alogenii stabiliți 
aici, îndeosebi în ultimul deceniu, deopotrivă – din ce în ce mai mult ca o „metropolă”, denumire 
șăgalnică ce trimite însă în modul cel mai serios și profund către un pronunțat aspect și caracter 
urban. 
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Modelul tradițional de locuire al Chiajnei din diferite perioade anterioare anului 1990 
are încă o identitate certă dată de comunitățile coezive, de casele construite într-o relaţie de 
coerenţă cu vecinătăţile și cu mediul, ca și de unitatea stilistică a detaliilor lor arhitecturale, 
de străzile cu o identitate proprie. Acest model a început să fie puternic (și agresiv, am zice) 
concurat de construcțiile apărute pe teritoriul Chiajnei îndeosebi în perioada 2000 - 2015, cu 
densitate mare, cu localizări adesea improprii, realizate de cele mai multe ori într-un timp scurt, 
cu materiale ieftine și fără să fie respectate proporțiile reale, conforme normelor, ale unor spații 
de locuit, reflectând mai degrabă interesele financiare ale dezvoltatorilor imobiliari de diferite 
calibre decât modele de locuire coerente. 

În special grupările de locuinţe din partea de sud și sud - est a Chiajnei, ansambluri 
rezidențiale de tip nou (blocuri de șase – opt etaje, majoritatea mansardate), emblematice pentru 
dezvoltarea recentă a localității, aduc în spațiul cu cert trecut rural al Chiajnei moduri de locuire și 
soluții arhitecturale străine și distonante. Fără a fi copii fidele ale unor modele de locuire de import, 
nici invenții autohtone sută la sută, aceste ansambluri au proliferat ca urmare a unor inițiative 
private, profitând de politici permisive de dezvoltare imobiliară, și reprezintă oferte atractive de 
locuire pentru anumite categorii de populație urbană. În aceste ansambluri „cu regim închis” 
predomină spaţiul construit, arhitectura este monotonă şi de calitate discutabilă, nu există spații 
verzi (acestea fiind reduse excesiv sau „mimate”, în sensul că există câteva plante decorative sau 
pomi, chiar fructiferi uneori, dependenți de ghivece imense), există probleme legate de locurile 
de parcare şi de circulaţia autovehiculelor, de accesul în incintă al vizitatorilor etc. Profilul-tip al 
clientului provenit din urban care alege o locuință de acest gen ar putea fi descris ca o persoană 
de vârstă tânără sau medie, cu venituri mici, spre medii, marcată de lipsa de diversitate a locuirii 
din perioada comunistă și lipsa de orizont în privința unor spații de locuit care să corespundă unor 
criterii ideale. Perspectiva „spațiului rural” sau doar a „peisajului rural” este mai puțin importantă 
pentru locuitorii acestui teritoriu, ei continuând să își păstreze stilul de viață integral urban. Aceste 
ansambluri, în curs de extindere rapidă, ocupă un teritoriu relativ compact, formând practic o 
enclavă bine individualizată în corpul comunei și modificând semnificativ peisajul rural construit. 

Există de asemenea un număr semnificativ, dar relativ mic în comparație cu primele, 
de blocuri cu un regim de înălțime mai redus (în general P+4, maxim P+6), risipite ca niște 
„plombe” în porțiuni mari de teren – fost arabil – ocupate preponderent de case. Acestora li se 
adaugă loturi mai mici sau mai mari cu case-tip, aliniate la un drum de servitute, construite de 
asemenea de dezvoltatori imobiliari, dar cu o putere financiară mai mică. Toate aceste clădiri 
cu rol rezidențial compun spațiul construit – dar și spațiul cultural – al unei alte Chiajne, a 
alogenilor, în curs de așezare și de legitimare, care, laolaltă cu Chiajna cea „veche”, coexistă 
deocamdată fără să aibă prea multe în comun în afara spațiului administrativ al primăriei, care 
trebuie să rezolve problemele locative ale tuturor.

Pornind de la realitatea din teren, cercetarea noastră s-a structurat pentru a răspunde 
câtorva întrebări, deschise mai multor piste de interpretare: cum ar putea fi definită locuirea în 
spaţiul rural contemporan plasat într-o vecinătate urbană puternic dezvoltată? Se pot identifica 
determinantele de ordin cultural și social, dar și de altă natură ale acesteia, analizând sistemul 
tradiţional de locuire? Ce tipuri noi de locuire pot fi identificate în spaţiul rural contemporan, 
forţat să-şi decline identitatea între regionalism şi globalizare? Pot fi atribuite anumite scenarii de 
locuire anumitor structuri sociale? Cum se raportează ruralul la urban, în perspectiva „colonizării” 
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spaţiului de locuit de către alogenii proveniţi din urban? Cum se raportează urbanul la rural, 
din perspectiva locuirii într-un spaţiu diferit, fizic şi conceptual, de habitatul urban? Cum se 
construieşte conceptul de „acasă” pentru localnici şi pentru alogeni? Căror viziuni ideologice 
corespund aceste concepte într-un caz, şi în celălalt?

Din punct de vedere teoretic, am abordat tema antropologic, prin prisma unor concepte 
precum: loc / locuire / identitate, localnic / locuitor / locatar (într-o paradigmă culturală a 
locuirii), spaţiu rural / spaţiu periurban, comunitate (în accepțiunile sale analizate în contextul 
unui proces evolutiv continuu, sub presiunea modelului rural occidental de dezvoltare), 
vecinătate, valoarea simbolică a locuinţei (casa ca spaţiu existenţial pentru mai multe generaţii, 
dar și ca suport funcţional al unor nevoi raţionale şi bun de consum).

S-au conturat și ipotezele de lucru, pe baza a numeroase studii și cercetări publicate anterior 
în marginea subiectului cercetat.  Prima ar fi aceea că reşedinţa rurală – tradiţional mai complexă 
decât cea urbană, sintetizând mai multe funcţii – începe încet-încet să-şi schimbe funcţiile. Acestea 
încă nu s-au simplificat complet, dar comportă sau suportă modificări. După 1950, dar mai ales 
în postcomunism, satul a cunoscut transformări care au produs schimbări profunde în structura 
lui socială, demografică şi economică, cu efecte directe asupra normelor şi valorilor culturale 
şi sociale, a mentalităţii individuale şi de grup. Casa, inițial centru al microcosmosului uman, 
suport şi în același timp beneficiar al substratului spiritual al vieţii tradiţionale, și-a pierdut treptat 
din însemnătate şi din simboluri, devenind o construcţie condiţionată tot mai mult de situaţia 
economică şi de aspiraţiile sociale ale individului. Această schimbare produce efecte atât în 
arhitectura construcţiilor cât şi în percepţia spaţiului locuit, iar scenariile de locuire nu se multiplică 
cât suportă mutații semnificative. Peisajul rural construit din zone similare celei studiate începe să 
capete caracteristicile celui urban prin ritmul schimbării şi prin utilizarea spaţiului pentru locuit, 
recuperând din confortul şi facilităţile date de construcţiile din mediul urban şi în acelaşi timp 
importând modele din ţările prospere ale Uniunii Europene. Am căutat să înțelegem în ce măsură 
această transformare este conştientizată şi cât de mult pune ea în pericol sistemul tradiţional – 
coerent – de locuire, dar şi arhetipul „casei de la ţară”, în localitatea studiată.

A doua ipoteză se referă la faptul că, la o primă evaluare, comuna Chiajna face parte dintr-
un areal de comune cu un nivel de dezvoltare foarte ridicat conform valorilor indicelui complex 
de dezvoltare calculat ca scor Hull la nivelul anului 2002 (Buzăianu 2012, 41 - 44), fapt influenţat 
de proximitatea faţă de Capitală şi de prezenţa pe teritoriul său a unei platforme industriale și 
comerciale cu actori economici importanţi în domeniul industriei sau al comerţului și cu cifre 
mari de afaceri (Carrefour, Mobexpert, Porsche Vest, Renault, Avon, Cefin Logistic, Bardi Auto, 
Bricostore, Legnoplast, DAF, Augsburg, stații de distribuție Lukoil și Petrom), la care se adaugă 
foarte multe firme mai mici (o fabrică de mobilier, construcții, depozite de materiale, fier forjat). Cu 
toate acestea, satele din care este formată comuna se revendică dintr-o cultură de tip tradiţional, o 
arhitectură specifică şi un mod de viaţă bazat încă – cel puțin în aparență – pe valori tradiţionale. 
Ne-am propus să urmărim și modul în care relaţia cu spaţiul domestic şi spaţiul locuit reflectă 
această realitate dublă și dacă sau în ce măsură putem vorbi despre un spațiu cu dublă identitate.

A treia ipoteză de lucru ia în calcul dezvoltarea Chiajnei ca spațiu periurban din apropierea 
unei mari metropole în contextul transformărilor socio-economice din ultimii douăzeci de 
ani, atât pe dimensiunea rezidențială (ceea ce a condus la creşterea migrației interne în această 
zonă), cât şi din punct de vedere al transformării ei într-o zonă cu activitate economică intensă, 
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prin investiţii ale unor afaceri majore (ceea ce a condus la schimbări importante de profil). 
Aceste fenomene au, desigur, o influență și asupra locuirii ca proces, dar şi asupra spaţiului 
locuit, pe care am încercat să o circumscriem.

Este adevărat că modelul cultural al societăţii de consum încurajează consumul individual 
în detrimentul participării colective, ceea ce se traduce pretutindeni la nivelul spaţiului locuit 
într-o atomizare a locuinţelor şi o împuţinare a funcţiilor pe care acestea le îndeplinesc. 
Coroborat cu creşterea preţurilor de locuire în mediile puternic urbanizate ca rezultat al creşterii 
presiunilor migraţioniste din zonele rurale sau semi-urbanizate spre urban, dar şi invers, acest 
fapt influenţează semnificativ calitatea locuințelor1, atât în spaţiul urban, cât şi în cel rural. Pe 
de altă parte, spaţiul rural contemporan românesc are un specific încă bine individualizat. 
Ruralul românesc al ultimului deceniu este semnificativ eterogen, dominat de mai multe 
modele evolutive, care merg de la forma ruralului dezvoltat, a periurbanului aflat în zona de 
extindere a oraşelor, până   la ruralul tradițional, dominat încă de practicarea agriculturii de 
subzistență pe scară largă. Aflat într-un aparent echilibru din punct de vedere al migrației, spațiul 
rural a pierdut și pierde resursă umană, remigrarea (migrația inversă, urban-rural) afectând 
preponderent ruralul adiacent orașelor mari, fără însă a compensa pierderea. Satele sunt expuse 
în continuare, după 1990, depopulării începute în timpul industrializării economiei din regimul 
comunist. Zonele periurbane devin tot mai mult prelungiri nu doar teritoriale, ci şi culturale ale 
orașelor, pierzându-şi caracterul rural și stilul de viață generat de profilul agricol, densitatea 
și calitatea construcțiilor noi transformând teritoriul. Ruralul intermediar (Kayser 1991)2, ca şi 
ruralul periferic, zona cea mai influenţată de actualele politici de dezvoltare, sunt afectate de 
depopulare. Ruralul încă reprezintă o categorie subordonată intereselor urbanului, asigurând 
acestuia în primul rând resursa umană activă (în ultimii 40 de ani aproape jumătate din forța 
de muncă a țării lucrând în urban, conform feluritelor statistici). Acest fenomen conduce la 
aglomerarea urbanului și la gestionarea tot mai dificilă a acestuia, privând ruralul de resursa cea 
mai importantă pentru dezvoltarea sa și pervertind un stil de viață specific. Mulți specialiști sunt 
de părere că relaţiile actuale sat-oraş ar trebui reconsiderate în sensul unei mai bune evaluări 
(şi exploatări) a valorilor şi nevoilor locale, a patrimoniului natural şi cultural din mediul rural. 
O analiză a fenomenului locuirii contemporane din ruralul periurban, sub toate aspectele sale, 
poate contribui semnificativ la această reevaluare.

Pentru că ne referim la Chiajna în același timp ca la un spațiu rural, cu o viață de obște și o 
dezvoltare fundamental agricolă, cel puțin până într-un anumit moment al evoluției ei, dar și ca 
la un spațiu periurban, trebuie să subliniem faptul că nu există deocamdată un concept unitar 
în ceea ce privește definirea ruralului (Bold et al. 2003; Bădescu et al. 2009)3. Dimpotrivă, 
„ruralul” este un concept plurivalent, interdisciplinar şi integrativ, interpretat de specialiştii 
din diverse domenii în diferite moduri. Într-o abordare exhaustivă, el înglobează următoarele 
aspecte: un spațiu uman și geografic neomogen, situat în afara granițelor urbanului ca teritoriu 
și ca activitate; o relație specială și privilegiată cu pământul, în general, și cu pământul cultivat, 
în special și o referință la un anumit tip uman („țăranul”) cu un anumit stil de viață (legat 
intrinsec de activitățile agricole, dar și de meșteșuguri sau comerț); un anumit gen de peisaj, 
deschis, care în general poartă amprenta omului și este impregnat de lucrul manual; un anumit 
tip de ocupare a spațiului și de locuire; un anumit tip de spațiu cultural, caracteristic unor 
comunități cu un sistem de valori specific. În funcţie de criteriile utilizate pentru definirea 
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unui spaţiu sau a unei colectivităţi ca fiind „rurale”, există trei tipuri de abordări principale ale 
conceptului: cea geografică (mediul rural caracterizat prin modul de ocupare a spaţiului, modul 
de locuire şi modul de raportare la mediul natural), cea economică (spaţiul rural caracterizat 
prin dominanta activităţilor agricole şi a industriei de prelucrare, având ca funcţie esenţială 
specifică producţia agricolă) şi cea sociologică (societatea rurală caracterizată printr-un mod de 
viaţă, un comportament şi un sistem de valori specific, distinct de cel urban). 

Dincolo de diferențele între aceste abordări, există câteva constante. O caracteristică certă 
a populației rurale este aceea de a lucra concomitent în sectoare agricole și neagricole. În spațiul 
rural predomină, de asemenea, proprietatea privată familială, care are o importanță covârșitoare 
în sistemul de valori tradițional. Diviziunea proprietății private și dezvoltarea simțului acut al 
proprietății au consecințe pozitive asupra mentalității locuitorilor din rural, mentalitate care, cel 
puțin în relație cu tipul de raportare la proprietate, este mai greu de schimbat. Peisajul natural, 
impresia de spațiu liber și deschis, liniștea, climatul de calm social sunt greu de cuantificat 
pentru a da măsura reală a unui habitat4 rural. Viața socială și cea culturală sunt cele care dau 
adevărata dimensiune și valoarea unui spațiu rural.

Cât privește spaţiul rural periurban, acesta este în general definit – destul de tehnic – 
ca zonă limitrofă unui mare oraș sau centru industrial, cu o rază de lungime variabilă, de 
10 - 15 km, în funcţie de puterea economică şi administrativă a polului urban. Teoretic, acest 
tip de spațiu reunește activităţi şi fenomene specifice atât spațiului urban cât și spațiului rural, 
în combinații și proporții variabile de la caz la caz. Practic, există câteva trăsături care pot 
fi considerate definitorii pentru spațiul rural periurban: o estompare tot mai accentuată a 
ruralului autentic, o tendință în creștere de eterogenizare a populației, prezența obligatorie a 
navetismului și migrației, diversificarea activităților economice și creșterea ponderii lor, respectiv 
prefaceri profunde ale activităților agricole, fie în sensul diminuării drastice a ponderii lor, fie al 
intensificării lor pentru a se adapta cerințelor pieței moderne. Toate aceste trăsături se regăsesc 
în profilul actual al Chiajnei. 

Din dorința de a uniformiza criteriile diferite de definire a spațiului rural, respectiv urban, 
folosite în țările Europei și de a stabili o metodologie comună în acest sens, Uniunea Europeană 
a adoptat în anul 2010 o tipologie revizuită a acestor zone, care ia în calcul atât densitatea 
populației cât și prezența unor centre urbane mari și ponderea acestora în populația totală 
a regiunii, identificând trei mari categorii: regiuni predominant rurale, regiuni intermediare 
și regiuni predominant urbane. Coroborând această tipologie cu legislația românească5, 
constatăm că, la momentul actual, Chiajna este o localitate dificil de încadrat în raport cu 
definițiile și implicațiile „ruralului”. 

Comună din punct de vedere administrativ-teritorial, ea depășește cu mult, cel puțin ca 
populație, acest statut, după definiția comunei dată de legea reorganizării administrative din 
1968, încă în vigoare (conform căreia o comună catalogată drept „mare” are între 1500 și 4000 
de locuitori), dar corespunde, în mod paradoxal, legii din 1929 (conform căreia o comună rurală 
trebuia să aibă minimum 10.000 de locuitori)6. Potrivit legii din 1929, indiferent de populația 
lor, satele și comunele rurale din jurul Bucureştiului puteau fi declarate comune suburbane, 
în condiţiile şi după normele unei legi speciale, așa că, indiferent de relația ei obiectivă cu 
orașul învecinat, Chiajna s-a dezvoltat încă de la începuturile sale în siajul unui mare habitat 
urban. La nivelul anului 2010, existau circa 4900 de locuințe în Chiajna și o populație de circa 
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12.500 persoane. În ultimii cinci ani, numărul acestora a crescut semnifi cativ. Între anii 2000 și 
2015, comuna Chiajna a ajuns la o populație de peste 14.000 de locuitori. Aproape jumătate 
din această populație este provenită din migrația accelerată dinspre oraș după momentul 
semnifi cativ de avânt economic și imobiliar din anii 1995 - 2000 (fi gura 1).

Figura 1. Evoluția numărului locuitorilor conform recensămintelor și datelor ofi ciale. Chiajna

Nici ca infrastructură și dotări edilitare Chiajna nu prea mai seamănă cu o comună: există 
aici două grădinițe, două școli (una nouă, cealaltă reabilitată), un liceu, trei stadioane (unul 
mare, aparținând Consiliului Local și Fundației „Concordia”, construit pe locul fostei Gospodării 
Agricole Colective din Chiajna, celelalte două, mai mici, private), o sală polivalentă, trei biserici 
(dintre care una complet nouă, înfi ințată în 2012 în zona în care s-a construit intensiv în ultimii 
zece ani), două hoteluri și un motel, două restaurante, trei supermarketuri ale unui lanț cunoscut 
de magazine (Mega Image), o policlinică (cu nu mai puțin de opt specializări medicale), mai 
multe parcuri și locuri de joacă pentru copii, toate noi, chiar și o grădină zoologică. Canalizarea 
este realizată în proporție de 80%, rețeaua de gaze naturale în proporție de 95%, rețeaua 
de apă deocamdată are doi km. În privința comunicațiilor, telefonia este acoperită 100%, 
televiziunea prin cablu aproape 98%, iar internetul în proporție de 70%7. În zonă se desfășoară 
preponderent activități comerciale și, într-o măsură mai mică (10 – 20%), activități industriale 
și servicii. Extrem de semnifi cativ este faptul că în prezent aproape toată suprafața comunei, cu 
excepția celor aproximativ 20 ha de pădure, este situată în intravilan.

În 2008, comuna Chiajna avea o suprafață totală de 1604 ha, o populație de 8597 locuitori 
și o suprafață agricolă de doar 624 ha. La nivelul acelui an, din punct de vedere al suprafeței 
sale totale, Chiajna nu se număra printre cele mai întinse comune din spațiul limitrof capitalei, 
ocupând locul 27 prin comparație cu alte comune ca Snagov, Periș sau Brănești, afl ate pe 
primele locuri. Însă, între cele 32 de comune ale Regiunii București-Ilfov, localitatea se impunea 
printr-una dintre cele mai mici suprafețe agricole disponibile (locul 31), printr-un număr foarte 
mare al populației raportate la suprafața totală (locul trei, după Cernica și Jilava), clasându-se pe 
locul doi (după Snagov, urmată de Gruiu, Brănești și Jilava) din punct de vedere al numărului 
total de locuințe și pe locul patru (după Corbeanca, Mogoșoaia și Clinceni) după suprafața 
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locuibilă – suprafața medie per locuință fiind de 66 mp, prin comparație cu un maxim de 91 mp 
pentru Corbeanca și un minim de 32 mp pentru Nuci (Studiu de teren Regiunea Sud-Muntenia 
2008 - 2009, 34 – 36)8.

Aceste poziții se mențin la niveluri similare și în anul 2010, când Chiajna figurează printre 
cele mai populate comune din jurul Bucureștiului (9300 locuitori), cu o densitate deosebită a 
locuirii în raport cu suprafața de intravilan (1580 ha). Este rezultatul măsurabil, pe de o parte, 
al dezvoltării unor importante zone rezidențiale pe teritoriul comunei după anul 2000, dar și 
al ocupării populației preponderent în sectoare neagricole (servicii, comerț și mică industrie), 
fenomen specific mai degrabă unei structuri urbane, nu rurale. 

Numărul locuințelor construite în perioada 2003 – 2008 în Chiajna se ridică la 2000 de 
unități (ibidem, 46), ceea ce în valoare absolută reprezintă un grad de înnoire de circa 30% din 
totalul gospodăriilor din localitate, un procent mare care indică un nivel de trai ridicat. Coroborat 
cu un parc auto în proprietate privată de circa 4000 de autoturisme și cu o rețea de utilități (apă 
curentă, canalizare și alimentare cu gaze) realizată într-o proporție care plasează Chiajna între primele 
cinci comune din regiune din acest punct de vedere, alături de Mogoșoaia, Brănești, Dobroiești și 1 
Decembrie (ibidem, 42-45), avem o imagine de ansamblu a nivelului de trai al localnicilor. Tendințele 
de creștere a populației, a numărului de locuințe noi și a gradului de confort s-au manifestat pozitiv 
și în următorii ani, când, în plus, s-a îmbunătățit mult și infrastructura, căci, la nivelul anului 2008, 
Chiajna avea încă o rețea întinsă și cu o pondere însemnată de drumuri de pământ (circa 30 km).

Pe noi ne interesează însă în mod deosebit sensul cultural şi sociologic al acestui spațiu 
rural periurban din proximitatea capitalei, cum și cât mai reușesc astăzi comunităţile dintr-un 
astfel de spaţiu să-şi păstreze identitatea rurală, în procesul de locuire (atât a spaţiului domestic, 
cât şi a teritoriului). În cercetarea noastră am abordat locuinţa ca pe o „închidere care se 
deschide” (în accepţia dată de C. Noica), deschiderea făcându-se în cazul de față către oraş, în 
mod gradual, atât din punct de vedere uman şi social cât şi sub aspect arhitectural şi urbanistic.

Cercetarea de teren9 s-a derulat în perioada 18 martie  – 18 august 2015. Ținând cont de 
limita de timp a proiectului, am ales ca metode de cercetare ancheta de teren, observația directă și 
documentarea etnografică vizuală (atât pentru spațiul construit preponderent după 2000, provenit 
din fostele terenuri agricole ale Chiajnei, cât și pentru construcțiile anterioare anului 1989, situate 
în vatra satului), pentru a realiza o descriere etnografică actualizată pe localitatea Chiajna, limitrofă 
Bucureștiului în zona de vest. Am cules informații de la un eșantion reprezentând o fracțiune a 
populației studiate (compus din 30 de subiecţi, dintre care 15 femei şi 15 bărbaţi, în majoritate 
localnici, dar și alogeni), pe baza unor grile de interviu semi-structurat adaptate pentru trei categorii 
de subiecți: localnici (proprietari ai unor case specifice spațiului rural din zona documentată), alogeni 
(noii proprietari ai caselor construite individual sau de către dezvoltatori imobiliari în localitate, cu 
dublă rezidenţă sau cu rezidenţă permanentă în localitate, dar cu locul de muncă în Bucureşti) 
și persoane care pot furniza informații relevante pentru fenomenul locuirii și percepția asupra lui 
(reprezentanți ai administrației publice locale cu atribuţii în domeniul locativ, dezvoltatori imobiliari, 
arhitecţi implicaţi în elaborarea proiectelor de case construite pe plan local, alte categorii de persoane 
identificate ca fiind relevante în momentul desfășurării cercetării de teren). 

Pe baza datelor obținute, am încercat să descriem situațiile de locuire specifice comunei Chiajna, 
să delimităm zonele locuite în funcţie de comunităţile care le ocupă (localnici sau locuitori proveniţi 
din urban) şi de tipurile de locuire, să descriem modul în care localnicii percep și înțeleg conceptul 
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de locuire, ca și semnificațiile atribuite spaţiilor în care locuiesc, să identificăm mutațiile petrecute în 
ultimul secol în relația de proprietate, în relația cu pământul, dar și în sfera familiei și a transmiterii 
bunurilor de la o generație la alta și să le înțelegem din perspectiva locuirii, să inventariem factorii 
de natură economică, socială şi legislativă care au influențat diversele situații de locuire specifice 
zonei cercetate, prin studierea relaţiei dintre locuire și sănătate, securitate, intimitate, statut social, 
facilități și servicii, acces la locuri de muncă sau relația cu mediul înconjurător. În puține cazuri am 
avut acces la fotografii mai vechi de familie, ceea ce ne-a permis o aproximare a dinamicii locuirii, 
pentru că am putut remarca schimbările apărute de-a lungul anilor în structura și funcțiile locuinței. 
Analiza dinamicii locuinței ca fapt cultural relevă importanța pe care locuitorii vechi ai Chiajnei o dau 
obiceiurilor de locuire moștenite și cum se adaptează acestea unor valori noi, dacă există sau nu un 
conflict între atașamentul față de tradițiile, satul, familia / neamul lor – importante ca puncte de reper 
ale identității – și schimbările impuse de industrializare și globalizare. 

Chiajna. Istoric, așezare, destin 

În Chiajna viața și timpul nu mai curg lent, deși majoritatea oamenilor născuți și crescuți 
aici încă își mai duc traiul în case bătrânești, cu grădină de legume și grădiniță de flori, cu bănci 
la poartă, cu garduri scunde, care le permit comunicarea și crearea de relații. De un deceniu 
și ceva ei își împart pământurile, aerul și resursele cu „veneticii” care au lăsat marele oraș din 
vecinătate pentru mirajul unei locuințe într-un mediu mai puțin poluat, mai liniștit, mai „verde”, 
rural. Vorbim însă despre un rural contemporan, ce și-a pierdut treptat, la început, apoi, în 
ultimii 15 ani, tot mai accelerat, caracteristicile inițiale de mediu rural, de localitate „de la țară” 
(Imagine 1, anexe). 

Delimitată la vest de autostrada A1 și comuna Dragomirești Vale, la nord de râul Dâmbovița, 
care o desparte de orașul Chitila și de cartierul bucureștean Crângași, și la sud și est de cartierul 
bucureștean Militari, comuna Chiajna este plasată în vecinătatea unor importante căi de acces, 
fiind străbătută de șoseaua București – Dragomirești Deal – Joița, de magistrala feroviară 
București - Giurgiu, construită în 1869, și București – Timișoara, dată în folosință în 1944, dar 
și de autostrada Bucureşti – Piteşti, construită în anii ’70. Granița fizică ce desparte Chiajna de 
București în punctul de intrare în comună (canalul Argeș, lat de cel mult 1,5 metri, peste care 
trece un pod integrat discret șoselei) este aproape insesizabilă, așa că cele două localități nu 
par să fie despărțite în mod vizibil. Trecerea din bulevardul Uverturii din București în strada 
1 decembrie 1918 din Roșu, primul din cele trei sate componente ale comunei Chiajna, ar fi 
imperceptibilă dacă nu ar exista indicatorul care separă administrativ Chiajna de București. 

Însă satul Roșu își afirmă prezența prin casele sale joase, cu grădini și viță-de-vie, prin troița 
masivă de la răscruce, sculptată în lemn, care le oferă necesara și fireasca protecție divină. De la 
prima vedere, se confirmă impresia că satul se află în plin proces de creare a unei noi identități, 
vecinătatea imediată a Capitalei favorizând și accelerând acest proces. Pentru localnici, satul 
Roșu ține de la pod până la Pădurea Roșu (principal obiectiv turistic al Chiajnei de azi, alături de 
Lacul Morii și ruinele Mănăstirii Chiajna, în curs de restaurare), al doilea sat, Dudu, de la pădure 
până la Mega Image, iar restul, până la centura Bucureștiului, este satul Chiajna, cel mai mare 
și cel mai compact, vatră veche de locuire și, practic, nucleul comunei. 
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Cât ține primul sat, șoseaua desparte un lung șir de case vechi pe mâna dreaptă – un 
ansamblu organic și coerent – de construcțiile mai noi, impunătoare, cu arhitecturi diverse, ce 
ocupă partea stângă, alternând cu loturi de teren încă goale și cu ansambluri de case identice, 
construite în ultimii ani de dezvoltatori imobiliari cu experiență sau de persoane care se ocupă, 
printre altele, și cu construcțiile de locuințe (imagine 2 și 3, anexe).

Peisajul nu diferă prea mult nici în satul Dudu, unde printre case se înalță, stingherite parcă 
de clădirile din jur, din ce în ce mai multe blocuri. În ultimii ani, în zona Roșu-Dudu s-a construit 
mult și într-un ritm alert, pentru că locuințele din acest perimetru se caută și se vând foarte 
repede. Printre casele vechi, majoritare, aparținând localnicilor, se văd destule case recondiționate, 
modificate sau adăugite, și tot mai multe case construite recent, care nu mai păstrează nimic din 
arhitectura locală. Acestea nu aparțin doar noilor-veniți, ci și generațiilor mai noi ale satului. Două 
imagini din satelit (una reprezentând vatra satului Chiajna, zona de case de lângă stadion, cealaltă 
un perimetru în plină dezvoltare imobiliară din satul Dudu, cuprins între strada Apeductului și 
strada Ion Luca Caragiale) sunt relevante pentru densitatea locuirii în localitate și pentru modul 
aleatoriu în care se construiește astăzi în Chiajna (imagine 4 și 5, Anexe). 

Deși nu se cunoaște exact data întemeierii satului Chiajna, se știe că în anul 1787 pe teritoriul 
lui actual exista deja o așezare formată. Tradiția orală susține că 17 familii de legumicultori din 
satele Cernavodă și Strecleni din Bulgaria au fost aduse pe moșia Boja (Prelungirea Ghencea 
de astăzi) aparținând vornicului Cernica-Știrbeiu, așezarea luând numele Chiajna după soția 
acestuia. Un incendiu devastator i-a silit pe grădinarii colonizați să se mute la Chiajna; în jurul 
anului 1828 aici era consemnat un sat de imigranți bulgari. Bulgarii proveniți din Cernavodă 
au dat şi numele celei mai întinse grădini de legume din localitate, cunoscută sub numele de 
Cernăodină, care a rezistat până în momentul colectivizării din 1962 (informații colectate pe 
parcursul cercetării de teren de la C. D., localnic și profesor de istorie).

De-a lungul timpului, comuna a cunoscut mai multe structuri teritoriale. Către sfârșitul 
secolului al XIX-lea (1875), comuna rurală Chiajna din plasa Snagov, județul Ilfov, se compunea 
din satele Chiajna, Dudu, Giulești și Rudeni, având o populație de 2313 locuitori, care trăiau 
în 492 de case. Din cele 2992 ha ale comunei, 1382 erau cultivate de proprietarii moșiei, iar 
1028 ha de către locuitori, 492 dintre aceștia fiind plugari. Renumiți crescători de animale, 
chiejnenii dețineau 1622 de vite mari, și alte 1920 capre, porci și oi. Comuna avea 17 cârciumi, 
patru biserici (câte una în fiecare cătun) și două școli mixte. În satul Chiajna se aflau o moară 
de apă, trei heleșteie, o povarnă10 și o zalhana11. Comuna mai deținea încă o moară cu apă și o 
zalhana la Dudu, o moară cu aburi și două mașini de treierat, tot cu aburi (Lahovari et al., 1899, 
359). Satul Dudu se întindea pe 443 ha și avea 195 locuitori, o biserică, 3 cârciumari, 145 de 
vite mari și 65 de vite mici (Lahovari, Brătianu, Tocilescu, 1900, 263). Satul Roșu, care la 1900 
făcea parte din comuna Roșu, împreună cu satele Boja, Catanele și Crângași, se întindea pe o 
suprafață de 722 ha. Cea mai mare parte (inclusiv cele 28 ha de pădure) aparținea unui mare 
proprietar; restul de 253 ha erau deținute (și cultivate) de locuitori (387 la număr). Satul avea o 
școală mixtă, o biserică, două fabrici de cărămidă, o moară de apă și trei cârciumari. Locuitorii 
din Roșu creșteau și ei animale, dar mai puține: 301 vite mari și 170 vite mici (Lahovari et al., 
1902, 279-280). Datele, consemnate în Arhivele Statului, sunt elocvente, descriind un spațiu 
rural autentic, eminamente agrar. 
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În 1925, comuna Chiajna din plasa Băneasa era formată din satele Chiajna, Dudu, Rudeni, 
Giulești-Sârbi și Catanele (transferată de la comuna Roșu); satul Roșu ținea tot de comuna Roșu, 
împreună cu Giulești-Țigănia și Puțul lui Crăciun. În comuna cu 4228 de locuitori existau trei 
fabrici de ape gazoase, patru depozite de gheață, două mori, două fabrici de unt și o bancă 
populară, iar cârciumarii se înmulțiseră, ajungând la 24 (Anuarul „Socec” al României Mari 
1925, 427).

În timp, satele Giulești-Țigănia și Crângași au devenit cartiere ale Capitalei, iar satele 
Catanele și Rudeni au trecut la comuna Chitila, actualmente oraș. Configurația de astăzi datează 
din 1968. Interesant pentru istoricul locuirii sale este însă faptul că au existat două momente în 
care comuna Chiajna a făcut parte din București. Între 1950 și 1968 a fost arondată raionului 
16 Februarie al orașului regional București. Apoi a devenit comună suburbană, pierzând satele 
Giulești-Sârbi și Rudeni și primind în schimb satul Roșu din desființata comună Roșu, devenită 
parte din București. În anul 1981, odată cu înființarea Sectorului Agricol Ilfov în  subordinea 
Municipiului București, prin Decretul nr. 15 din 23 ianuarie 1981 al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, statutul administrativ al Chiajnei se schimbă din nou, fiind arondată acestuia.

Faptul că satul Chiajna a cunoscut o relativă stabilitate în dezvoltarea sa în comparație cu 
celelalte sate ale comunei ne-a determinat să ne concentrăm cercetarea pe această zonă de 
locuire veche. Aşezarea sa geografică, cu avantajele oferite de terenul neted de câmpie şi luncă, 
dar şi accesul direct la importante căi de comunicaţie au jucat un rol important în geneza şi în 
dezvoltarea localităţii.

Deoarece o perspectivă temporală este esențială pentru înțelegerea fenomenului locuirii 
într-un spațiu dat, am pornit de la o abordare sincronică, pe baza informațiilor primite de la cei 
mai vârstnici interlocutori (cu vârste cuprinse între 65 și 79 de ani), confirmate de cercetarea 
pe teren a caselor vechi din Chiajna şi a bibliografiei de specialitate, apoi am extins analiza 
printr-o abordare în diacronie, încercând să identificăm etapele de evoluție a locuirii de la 
spațiul construit tradițional, vernacular (în cele mai vechi forme întâlnite în teren și despre care 
povestesc interlocutorii), către formele moderne, actuale de locuire.

Locuirea în interbelic. Casa tradițională
Parc-ai fi de la Chiajna!12 

(C.P., bărbat, 69 ani, locuitor sat Chiajna) 

La începutul secolului al XX-lea, termenul „casă” era utilizat în spațiul românesc pentru 
a desemna deopotrivă construcţia care servea drept locuinţă permanentă pentru o familie, 
familia care locuia în acea construcţie, cu toate atributele morale ale ei, şi gospodăria cu 
întreaga proprietate ce aparţinea acelei familii (Toşa 2002, 12). În sens particular, casa denumea 
atât locuința în întregul său, cât și încăperea cea mai folosită (camera de locuit), indiferent de 
planul și structura locuinței. Definirea semnifică modul integrator material, spiritual și cultural în 
care comunitățile tradiționale își construiau spațiul locuit, orientat (cu centre, limite și direcții), 
însuflețit, integrat armonios în mediul înconjurător, gospodăriile fiind amplasate și constituite 
conform cu un arhetip moștenit, cu respectarea normelor nescrise de construcție sau de 
organizare a interioarelor și cu împlinirea ritualurilor necesare consacrate. 
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Gospodăria ca loc de viețuire și conviețuire presupune un anumit mod de a vedea, de 
a cunoaşte şi de a înțelege lumea. În accepţia sa comună, locul semnifică proprietatea asupra 
unui anumit spaţiu sau asupra unei clădiri, fiind legat intrinsec de noțiunile de „intimitate” și 
„apartenență”. Un spaţiu oarecare devine „locul” cuiva printr-o investire simbolică, fiind încărcat 
în timp cu semnificații, sentimente, amintiri care induc atașament față de spațiul respectiv. Un 
spaţiu locuit se construieşte, se menţine, se întreţine şi, eventual, se contestă (Creswell 2004, 
7-11). Gospodăria țărănească se definește în strânsă legătură cu structura familială şi se modifică 
în timp și în spațiu, în contextul modificării acesteia, ceea ce conduce la o mare complexitate a 
gospodăriilor ca modele de habitat uman. Atitudinile membrilor unei familii faţă de gospodăria 
din care fac parte, semnificațiile atribuite acesteia și influența comportamentului lor sunt și 
un element important în căutarea identității. Analizând structura și modul de funcționare al 
gospodăriei tradiționale, interconexiunile importante dintre locuință și locul de muncă, relaţia 
dintre amplasamentul sau aspectul fizic al unei case şi oamenii care o locuiesc, ca și opţiunile 
diferitelor generaţii pentru un anumit stil de viață, putem completa descrierile structurale cu 
punctele de vedere ale oamenilor pentru a înțelege modul în care aleg ei să trăiască la un 
moment dat, dincolo de contextul și limitările economice și sociale, ce semnificație dau ei ideii 
de „acasă” și  conceptului de „proprietate” (Clapham 2005).

Structural, gospodăria rezultă din însumarea unor factori interdependenţi: habitatul, tipul 
de aşezare, ocupaţiile de bază ale locuitorilor, perioada în care a fost construită şi etapele 
formării ei prin adăugarea diverselor elemente și anexe. Ea trebuie să satisfacă nevoile cotidiene 
ale familiei și să poată adăposti atelajele, uneltele, animalele şi produsele obținute din activităţile 
desfăşurate în cadrul ei, agricole sau neagricole. La 1900, în Chiajna se construia o casă atunci 
când se întemeia o nouă familie, când numărul membrilor familiei se mărea atât de mult încât 
casa devenea neîncăpătoare, când casa veche se deteriora și nu mai putea fi locuită sau când 
proprietarul, având posibilități materiale, considera că vechea locuință nu mai corespunde 
nevoilor sau nu-i mai asigură confortul necesar. 

Dacă erau trei băieţi, toată familia muncea pentru băiatu’ ăla mare, să-i facă casă. Pe urmă 

toată familia pentru următorul. După ce se rezolvau toţi, atunci era fiecare pă picioarele lui. (…) 

mezinul rămânea cu părinţii. (...) Aşa era tradiţia. Fata trebuia să primească zestre şi mai puţin 

pământ de la părinţi. Pământu’ era treaba băiatului. (P.I., bărbat, 65 ani, locuitor sat Chiajna)

După obiceiul locului, în aceeaşi curte erau ridicate pe rând mai multe case, câte una pentru 
fiecare copil care se căsătorea, ca familia să rămână împreună și pentru că tradiţia cerea să fie stricate 
casele bătrâneşti numai atunci când se ruinează. Chiar și în aceste condiții, majoritatea materialelor 
în stare bună provenite din casa veche erau refolosite la noile construcții. Această practică s-a păstrat 
până în perioada comunistă, ea nefiind justificată doar prin rațiuni economice, ci mai degrabă de o 
legătură constantă și indisolubilă cu trecutul, cu familia, cu modul de locuire al înaintașilor.

Chiajna era la 1900 un sat adunat, cu structura străzilor neregulată, cu tarlale și curți neregulate. 
Inițial, toate gospodăriile au fost mai mari, dar moștenirile au dus la împărțirea progresivă  a 
suprafețelor, astfel că astăzi majoritatea gospodăriilor din vatra satului au cam aceeași dispoziție, 
dar pe loturi de teren mult mai mici: curți dreptunghiulare, cu o deschidere de 12 – 20 metri și 
adâncime de maxim 70 metri, cu locuința așezată cu latura îngustă la stradă și retrasă cam cu 3 - 6 
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metri față de aceasta, cu anexele gospodărești (grajd, șopron, cotețe, magazie sau pătul) dispuse în 
continuare, în aceeași linie cu locuința, cu o mică grădiniță de flori în față și cu grădina de zarzavaturi 
în spate. Nicio casă nu era lipsită de prispă, indiferent de starea economică a proprietarului. Prispa 
avea, practic, rol funcțional de încăpere, și simbolic, rol de mediere și de reprezentare. Majoritatea 
caselor aveau un cuptor și o mică bucătărie de vară în afara spațiului propriu-zis al casei, de unde 
deducem importanța covârșitoare a curții în ansamblul gospodăriei. Casa țărănească nu avea nevoie 
de prea mult spațiu, pentru că scara redusă a interiorului era compensată de spațialitatea curții și a 
lotului agricol. Pentru orice țăran curtea reprezintă, de fapt, centrul de greutate și punctul nodal al 
unei gospodării, centrul activ la care se raportează şi spre care se îndreaptă în cea mai mare parte a 
timpului. În jurul ei sunt plasate toate anexele gospodăreşti, aici se desfăşoară activităţile considerate 
importante şi definitorii, aici se consumă majoritatea timpului diurn. Ca suprafață şi importanţă, 
raportul este întotdeauna în gospodăria tradițională în favoarea curții, fără de care casa își pierde 
rostul. Aşezarea gospodăriilor şi dreptul de folosinţă al pământului erau în strânsă legătură cu spiţele 
de neam şi legăturile de rudenie.

În epocă, satele din preajma Bucureștiului nu aveau un plan de sistematizare, localnicii 
construindu-și casele pe terenul în proprietate fără autorizaţie din partea primăriei şi fără alt plan 
decât norma nescrisă a culturii locale, care prevala în fața oricăror reglementări oficiale. De pildă, în 
1888 Direcţiunea Generală a Sistemului Sanitar impune printr-o lege (Regulamentul pentru alinierea 
satelor şi pentru construirea locuinţelor ţărăneşti – igiena şi salubritatea lor, publicat la 15 martie 1889 
în „Buletinul Direcţiunii Generale a Serviciului Sanitar” nr. 7)13 anumite tipuri de construcţie pentru 
locuințele din mediul rural, interzicând, printre altele, construirea și lipirea pereţilor şi a podelei 
caselor cu pământ. Totuși în Chiajna, ca şi în multe alte sate, acest mod de construcţie s-a practicat 
frecvent până târziu, în anii ’60 ai secolului XX. Însă arhitectura vernaculară de tip rural a epocii 
exprimă limpede cultura și sistemul de valori al comunității locale (Zamfir și Vlăsceanu 1993, 589)14, 
înmagazinează în toate aspectele sale memoria locului, este liberă, firească și accesibilă, slujind 
beneficiarilor, strâns legată de factorii geografici şi climatici, care influențează calitatea materialelor 
de construcție şi tipul acestora, dar și tehnica de lucru, marcată de o mentalitate  tradițională care 
acceptă inovația cu măsură și soluțiile cele mai pragmatice. Utilizarea în plan local a anumitor 
materiale de construcţii de către mai multe generaţii a făcut ca localnicii să-și însușească tehnicile 
consacrate de construire şi a condus la apariţia de meşteri locali specializaţi. 

Se făceau din paiantă, adică niște stâlpi de doi metri jumate, se implantau în pământ, la un metru 

jumate distanță, iar la capu’ de sus era decupat și lăsat (...) mai subțire, în care încastrau niște 

grinzi, pentru echilibru. După ce-i făcea scheletu’ ăsta, începea cu niște bârne. Bârnele astea, 

niște nuiele, așa, groase, de doi metri, le lua de la pădure, erau niște păduri în împrejurimi. Și la 

construcția [casei] participau neamurile, vecinii. Și era un singur meseriaș pă stradă care știa, și 

copiii lui l-au moștenit, da’ copiii lui au fost meseriași în case de zid, iar el era specialist în case din 

acestea din paiantă. Începând de jos și până s-acoperea, el coordona lucrarea. (…) Ivan Ofițeru. 

(...) locuia pe strada noastră și, vă spun, el umbla cu fierăstrău-n spate și cu sculele necesare 

pentru realizarea construcției. (I.G., bărbat, 79 ani, locuitor sat Chiajna)

Prima împroprietărire, în 1864, a însemnat pentru țărani în primul rând o diferențiere 
socială pe baza pământului deținut și apoi o primă evoluție în privința locuirii. În Chiajna, s-a 
trecut de la bordeie (generalizate în satele de câmpie la 1850) la case din pământ bătut, mai 
solide și mai călduroase, dar cu dimensiuni apropiate de locuințele anterioare. 
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După Primul Război Mondial se petrece o nouă stratificare a gospodăriilor ţărăneşti – care 
până atunci funcţionaseră după o organizare de obşte – sub influenţa relaţiilor economice de tip 
capitalist. În 1919, guvernanţii vremii înfiinţează Casa Rurală15, care urma să răscumpere treptat 
marea proprietate agricolă (împărţită apoi ţăranilor sub formă de mici proprietăţi) şi să creeze obşti 
ţărăneşti, precum şi o nouă lege a tocmelilor agricole, adică să aplice decretul exproprierii şi legea 
specială a împroprietăririi de după război (Păun și Stanciu 2007, 22-24). Efectul acestei legi a fost 
împroprietărirea celor care nu aveau destul pământ pentru familiile lor şi începutul unei schimbări 
de mentalitate. Locuințele care s-au ridicat după Primul Război Mondial în Chiajna erau mai 
mari, mai luminoase, acoperite cu tablă sau chiar cu ţiglă, tencuite, cu câte două-patru camere, 
adăpostind cel puțin două, dacă nu chiar trei generaţii (bunici, părinţi, copii), în majoritatea cazurilor. 
În comunitatea rurală tradițională familiile extinse locuind în aceeași gospodărie reprezentau ceva 
comun, dar remarcabil ni se pare faptul că și în Chiajna actuală viața de familie este valorizată în 
continuare pozitiv, menținându-se familiile numeroase și relații de rudenie strânse. 

În perioada interbelică a avut loc o a doua împroprietărire semnificativă. În Chiajna, 
aceasta a fost urmată de primul boom imobiliar, zece ani de dezvoltare economică intensă, cu 
importante consecințe asupra spațiului construit.

Când văd casele făcute în Chiajna în perioada de înflorire liberală – un deceniu a durat, în 

perioada interbelică – erau făcute cum v-am spus, patru camere de paiantă, înșirate în linie 

dreaptă, înalte, cu pridvor, așa, cu cele două calități, răcoarea vara și căldură iarna. Între ele au 

apărut între timp grajduri uriașe, de cinci ori cât casa, șurele de paie – noi le spuneam păierii – în 

care încăpea și batoza. (C.P., bărbat, 69 ani, locuitor sat Chiajna)

Erau oameni prosperi. Ajunseseră după Primul Război Mondial să-și facă grajduri de vite – 

de zece, patruzeci, cincizeci de vite – foarte... știți cum? Perfecțiune! Cărămidă de-o calitate 

extraordinară, deci netencuită pe-afară, parcă ziceai că e cărămidă engleză. (D.C., bărbat, 64 

ani, locuitor sat Chiajna) 

Este relevant pentru percepția localnicilor asupra locuirii faptul că nu concepeau să 
investească inutil în locuința propriu-zisă, ci preferau să ridice anexe gospodărești trainice 
(grajduri pentru vite și păierii), într-o logică pragmatică de prețuire a proprietății și justă raportare 
la sursele cele mai importante de venit.

Făceau casa din paiantă, da’ grajdul îl făceau din cărămidă. Pentru că era sursa de venit, vaca. 

Şi trebuia să fie solid grajdu’ ăla, că dacă izbeşte vaca în perete dărâmă grajdu’. Omu’ aşa 

era. Putem să facem o socoteală simplă. O vacă dă 20 de litri de lapte, nu? Ai cinci vaci, e 

100 de litri de lapte. La orice preţ era el din lumea aia, era rentabil. Ţineai casa, familia mânca 

brânzică, lăptic şi smântână, ce mai era, mai şi vindeai din el, jumătate băgai în animal, că 

trebuia să-i pregăteşti nutreţ şi aşa, jumătate-ţi rămânea şi ţie. (P.I., bărbat, 65 ani, locuitor sat 

Chiajna)

Majoritatea caselor construite în vatra satului până atunci erau joase (numai cu parter), cu 
tindă, două camere și cu sau fără polată, cu pereți din paiantă, umpluți cu pământ bătut sau 
ciamur, „bulgăriți” (tencuiți cu ciamur), cu strat subțire de lipitură de pământ peste tencuială și 
văruiți. Dacă înainte de Primul Război Mondial casele din Chiajna aveau decorații în tencuială 
și acoperișuri învelite cu trestie sau paie, între cele două războaie casele se remarcă prin 
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decorațiile în scândură traforată și învelitorile de tablă (galvanizată sau neagră vopsită) şi chiar 
țiglă. Acoperişul în două ape ajunge să se generalizeze începând cu această perioadă, sub 
influenţa construcţiilor orăşeneşti. 

După împroprietărirea din 1918-1921, casele noi au păstrat structura inițială cu tindă, care se 
dezvoltă divers în funcție de necesități și în strânsă legătură cu evoluția familială, prin adăugarea 
de camere noi la cele deja existente. Indiferent de denumirea încăperilor în formulele ei extinse, 
tipul de casă joasă, dezvoltată în lungime, având prispă cu stâlpi pe toată lungimea, cu decor 
simplu, se menţine. Rezultă astfel un stil de casă majoritar în Chiajna până în prezent, casa stil 
„vagon”. Tinda, inițial locul unde se pregătea și se lua masa, s-a dezvoltat în funcție de epocă, 
dar și de fiecare gospodărie în parte, până la a fi folosită efectiv în multe case ca încăpere de 
locuit, cu mobilierul aferent, dar și ca loc de trecere. Casa din paiantă cu prispă și grajdurile din 
cărămidă englezească sunt un simbol cert al stilului de viață din perioada istorică respectivă, iar 
banca de la poartă, un simbol al relațiilor comunitare și de vecinătate. 

Uitați, pe casele vechi, frumoase, din Chiajna scrie 1936, 1938, 1934. Sunt case la intersecții, au 

fost prăvălii, sunt pă colț, așa. Sunt și aicea, și vizavi de măcelărie. Pă grajdul lui bunicu’ scria 

1938; din cărămidă englezească! (C.P., bărbat, 69 ani, locuitor sat Chiajna)

Abia după Al Doilea Război Mondial încep să fie construite din cărămidă și casele, care îşi 
adaugă încăperi și în unghi (nu doar liniar), apar stâlpi de beton armat, arce de beton sau zidărie la 
prispe, tencuieli exterioare realizate cu „șprițul” şi colorate, iar pentru învelitori se preferă din ce în ce 
mai mult țigla. Ulterior, ajunge să  predomine un tip modificat de casă, cu tindă retrasă, având în faţă 
o arcadă cu stâlpi de zidărie şi stâlpi pe două laturi. În raport cu poziţia faţă de drum şi cu modul de 
amplasare, există însă o similitudine a dispunerii caselor, care s-a păstrat la casele vechi până astăzi. 
Adesea în dreptul faţadei libere exista o bancă cu dublă funcționalitate (repaus și socializare), foarte 
curând transferată în exteriorul curții, în dreptul gardului. 

Deși modelul intern de organizare a gospodăriei aparținea familiei, având întotdeauna un 
pronunțat caracter subiectiv și depinzând de structura și evoluția familiei și a sistemului de proprietate, 
de activitățile specifice și de puterea economică, totuși, forma repetabilă a gospodăriei trădează un 
model prestigios, eficient, valid. Locuințele tradiționale, autoconstruite prin practici specifice, conform 
unui număr redus de modele (mai corect spus un singur model cu mai multe variante), comune 
tuturor caselor din aria culturală cercetată, erau integrate specificului cultural al zonei și respectau 
tradiția locală, singura cu valoare de lege (Rapoport 1972, 8). Regimul de înălțime și linia orizontală 
a „caselor vagon” din Chiajna (construcții cu parter, streșini joase, prispă puțin ridicată de la pământ, 
de-a lungul celor trei încăperi, ulterior prispă parțială pe stâlpi și coloane de zidărie, chiar în varianta 
ei mai târzie, transformată în verandă cu geamlâc) s-au păstrat în vatra satului şi menţin legătura 
cu trecutul rural prosper al localității. Remanența acestui model tradițional de locuire (uneori doar 
prin anumite componente ale sale), în ciuda „accelerării procesului de disoluţie a ansamblurilor 
construite, a grupurilor umane şi societăţilor, cutumelor, culturilor rurale tradiţionale pe aproape 
întreg teritoriul ţării” (Gheorghiu 2008, 3) este justificată doar parțial de posibilitățile economice 
actuale ale localnicilor, având resorturi mai adânci. 
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Locuirea în comunism. Între „casa de la drum” și blocul comunist

Bă, vagabondule, de ce pleci la servici?

(P.I., bărbat, 65 ani, locuitor sat Chiajna)

Mai importante pentru definirea modului actual de locuire sunt însă realitățile din ultima 
jumătate de secol. Din anii ’50 – ’60 ai secolului XX, putem vorbi despre momentul unui 
început de ruptură profundă în acest mod de locuire „tradițional”. Cooperativizarea comunei, 
concomitent cu industrializarea și urbanizarea forțată a marelui oraș din vecinătatea imediată, 
impuse de politicile socialiste ale epocii, au produs o schimbare radicală a modului de trai, care 
a influențat puternic și vizibil inclusiv locuirea. 

Reforma agrară crease deja premisele pentru apariţia şi generalizarea unor inovaţii în evoluţia 
locuinţei ţărăneşti, vizibile mai târziu în materialele şi tehnicile de construcţie folosite, în planimetria şi 
elevaţia caselor, dar mai ales în crearea unui confort interior (Toşa 2002, 68). Inspirate din arhitectura 
oraşului, ele au fost preluate de familiile mai bogate din Chiajna încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. 
Până la Primul Război Mondial, în ciuda vecinătății cu Bucureștiul, chiejnenii de rând nu erau atrași 
de viața de oraș, preferând să se ocupe temeinic de pământ și de vite. Situația începe să se schimbe 
după 1918, când localnicii care au reuşit să rămână la oraş au început să se îmbrace după moda 
urbană, ducând un trai diferit de cel de la ţară. Ceilalți păstrează față de București o rezervă precaută, 
menținând strict relații comerciale cu periferia, practicând micul comerț cu produse agricole de 
primă necesitate pentru orășeni (lactate, ouă, fructe și legume, cărate la București cu faetoanele sau 
cu cobilița, după care erau îndeobște recunoscuți „bulgarii” din Chiajna).

Colectivizarea agriculturii a avut primul impact uriaș cu urmări nefaste. Trecerea 
pământurilor, a vitelor și a uneltelor din proprietatea oamenilor în posesia statului a determinat 
decăderea acareturilor din gloria lor interbelică – acestea pierzându-și funcția și rostul – și în 
cele din urmă dispariţia lor. Această dispariție – importantă din punct de vedere funcțional și 
arhitectonic – a condus la reorganizarea structurii anterioare a gospodăriei. Odată cu micșorarea 
loturilor de pământ lăsate de stat în folosinţa proprietarilor, distrugerea  construcţiilor anexe 
(grajduri, păierii, ocoale, pătule) a fost urmată inevitabil de dispariția unor instalații tehnice 
tradiționale folosite de generații întregi: mori, teascuri, oloiniţe, poverne. 

Industrializarea care a urmat cooperativizării a generat începutul exodului masiv al țăranilor 
de până mai ieri către oraș. Tinerii, în special, au ales să renunțe (nu de tot) la pământul care nu 
le mai putea garanta viitorul, adoptând soluția serviciului „la oraș”, care asigura suportul financiar 
necesar inclusiv pentru schimbarea înfăţişării gospodăriei în consens cu vremurile noi. Apare 
astfel în peisajul încă rural al Chiajnei categoria socială a țăranului-muncitor navetist. Generația 
celor vârstnici percepe abandonarea pământului – alma mater pentru întreaga familie și sursă 
de prestigiu social – ca pe o trădare și o dezonoare, intuind subminarea subversivă a  modului 
de viață tradițional pe care noul statut social de „muncitor” o atrage după sine.

Tata, când a plecat la servici, i-a spus tata-mare: băi, vagabondule, de ce pleci, mă, la servici? 
De ce te duci la servici? Că numai vagabonţii se duceau la servici (...). Înţelegeţi cum era 
concepţia? (…) Că zicea aşa: mă, tu iei 300 dă lei pă lună – că atâta era salariu, 300 dă 
lei. Păi, aici te duci cu două-trei legături în sacoşă la piaţă şi iei 300 dă lei într-o săptămână! 
Şi-avea dreptate. Cu câteva vaci, cu alea, supravieţuiau oamenii. Casa tata a făcut-o nu după 
banii de la servici; după banii după pământ! Ne-a ţinut şi pă noi. E-adevărat, aveam rogojină 
pă jos, că eu am trăit şi pă rogojină. (P.I., bărbat, 65 ani, locuitor sat Chiajna)
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Apar construcții hibride, cu o structură nouă, care reunesc casa și acareturile – modificate 
ca funcție – sub același acoperiș, dar și modele noi de case, care încep să facă o primă diferență 
între cei care pleacă să lucreze la oraș și cei rămași să-și câștige traiul în gospodăria agricolă 
colectivă.

Că după ce-au dărâmat casele alea din paiantă, cu prispă, care erau răcoroase vara și 

călduroase iarna, au făcut un model de case – jumătăți de case – cum le spunea un prozator 

(...) Case cu calcan. (C.P., bărbat, 69 ani, locuitor sat Chiajna)

De ce? Că s-a-mpărţit curţile în două la fraţi şi n-au mai avut loc de case din alea, şi le-a făcut 

case cu calcan. Populaţia s-a-nmulţit şi n-au plecat de-acolo şi s-a-mpărţit. (P.I., bărbat, 65 ani, 

locuitor sat Chiajna)

Noile gospodării din perioada comunistă își schimbă nu doar aspectul, ci și structura 
funcțională. Deși fiecare proprietar îşi organizează în continuare gospodăria în funcţie de 
necesități, se păstrează regula privind segmentarea spaţiului în două „curţi” (cea din față, cu rol 
mai degrabă estetic, în care își face încet-încet loc, printre flori, și garajul, și cea din spate, care 
rămâne în continuare grădină de legume), precum și locuinţa stil vagon. Se menține dispoziţia 
casei faţă de stradă și orientarea cu faţada îngustă spre drum. Primul care se modernizează 
este interiorul locuinței, care „înregistrează cu fidelitate devenirile sociale cele mai mărunte ale 
familiei” (Chirvai 2006, 21), în timp ce exteriorul gospodăriei rurale rămâne încă multă vreme 
„tradiţional” în aspect și funcții.

 Elementul principal de noutate  îl constituie „casa de la drum”, echivalentul chiejnean al 
„camerei bune / curate”, prezente în aproape toate casele „tradiționale” din satele românești, 
un spațiu reprezentativ, festiv prin excelență, „frumos și curat” prin definiție, un spațiu rupt de 
cotidian / obișnuit. Funcțional, este spațiul unde sunt etalate sau depozitate cele mai frumoase, 
mai bune și mai valoroase obiecte, unde sunt primiți oaspeții – în mod obișnuit sau în context 
ritual, unde se petrec cele mai importante evenimente din viața de familie (nuntă, botez, 
înmormântare). Este un spațiu permanent îngrijit, păstrat „în așteptare” pentru evenimente 
deosebite, indiferent de ocazia care le prilejuiește, dar niciodată locuit, în sensul comun al 
termenului. Însăși denumirea locală a acestei încăperi trădează importanța noului spațiu în 
economia și simbolismul locuinței, atât prin dimensiunile și funcțiile sale cât și prin localizarea 
sa în raport cu drumul / strada și, deci – prin deschiderea pe care acestea o simbolizează – cu 
comunitatea. „Casa de la drum”, deși are un rol evident de reprezentare și afirmare a unui nou 
tip de prestigiu social, scoate în evidență aspecte definitorii pentru orice comunitate rurală: un 
mod particular de a percepe spațialitatea și materialitatea (ea fiind o prelungire a corpului casei, 
destinată funcției de reprezentare), semnificaţia acordată evenimentelor găzduite și deschiderea 
către corpul social (neam – vecini – comunitate).

Camera din față se cheamă „casa de la drum” și nu e folosită niciodată…(...) Dacă se poate, 

să pună și folie pe covor! Știind că nu e de nasul lui, țăranul din Chiajna stă în fundul curții. 

Acolo e bucătăria și-acolo locuiește. Știe că ăla e nivelul lui. În „casa de la drum” nu calcă. 

(C.P., bărbat, 69 ani, locuitor sat Chiajna).

Odată cu cooperativizarea se produc și în infrastructura localității modificări care vizează 
o îmbunătățire a condițiilor de trai. 
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Fizionomia satului a început să se schimbe mult după 1960, când a început pietruirea.(...) 

din 1964 încep să fie sistematic pietruite vechile străzi, peste care s-a turnat asfaltul. (...) deci 

străzile nu mai erau cu noroi (…). Ajunsese Chiajna să fie model în jurul Bucureștiului, ca 

sistematizare. Gârla îi dădea o perspectivă formidabilă, lunca era foarte bine îngrijită, aveau 

grădini de legume de-a lungul canalului Argeș (...), aveau roți prin care se făcea irigare zi și 

noapte, și n-aveau probleme la capitolul ăsta. (…) Ei erau foarte buni gospodari. (D.C., bărbat, 

64 ani, locuitor sat Chiajna)

Începând cu anii 1960 - 1970, statul introduce la sate obligativitatea folosirii unui proiect 
pentru construirea caselor. Din acest moment arhitectura vernaculară coexistă cu cea impusă de 
arhitecți, îmbrăcând forme mai degrabă ilicite, dar tolerate de autorități. Planul de reconstrucție 
socialistă care a început în București în anul 1952 (Gavriș 2011, 10-11)16 nu a afectat Chiajna. Abia 
în anii ‘70, odată cu Legea sistematizării nr. 58 / 1974, noile indicații ale conducerii comuniste 
ajung și în localitățile limitrofe Bucureștiului. O consecință a acestei politici în Chiajna este 
apariția primelor case-tip, cu etaj, amprentă la sol mică și curte îngustă, de pe strada Zorelelor 
– singura din Chiajna afectată de sistematizare, o zonă construită destul de asemănătoare 
noilor cartiere de case-tip apărute după 2000 în laturile Chiajnei, din inițiativa dezvoltatorilor 
imobiliari. 

 În 1980 se punea problema sistematizării localităţii şi în curtea respectivă nu era voie să 

construim nimic pentru că urma să fie un spaţiu verde, deci s-ar fi dărâmat. Că era proiectul 

lui Ceauşescu la vremea aceea. (...) După aceea (...) au mai dat şi altora, dar ţin minte că atunci 

când am primit noi terenul au mai fost încă şapte familii care-au primit hârtia aceea. Cu teren 

foarte puţin, 150 de metri, şi ni s-a impus să construim o locuinţă tip, deci modelul dat de la 

consiliul popular. (...) Toată zona asta, Zorelelor, începând de la casa de-aici, de la numărul 25, 

şi până spre ieşire aproape, tot ce vedeţi cu etaj sunt făcute aşa, pe sistemu’ acesta (...) Dacă 

vă uitaţi, casele diferă foarte puţin. Cel puţin noi, ăştia care-am fost primii, (...) suntem la fel. 

Că între timp unii şi-au mai dat jos gemuleţele astea care sunt aici pe casa scării şi-au pus un 

singur geam, dar construcţiile sunt aproape identice. (B.F, femeie, 72 ani, locuitor sat Chiajna)

În proiect, toate casele erau cu etaj. Proiectul era tare frumos, dar Ceaușescu... A venit o dată 

aici și  (...)  era să ne demoleze. (...) Deci am făcut în ’81 casa, în ’89 a venit Ceaușescu aici, a 

dat din mâini și a vrut ca să mute toată comuna. S-o mute de-aici. Veneau proiectanții cu schița 

de sistematizare, au pus-o pe gard și au spus: „Aici era zonă verde, de ce ți-ai făcut casă?” Și 

eu am făcut-o conform proiectului de la consiliu, de la primărie. (...) ca să dărâme tot și să facă 

blocuri (...). Așa vroia să ne facă și nouă. Am avut noroc că a căzut Ceaușescu și am scăpat. 

(M.G., bărbat, 66 ani, locuitor sat Chiajna)

În intervalul 1975 – 1989, sistematizarea duce la dispariția unui număr relativ mic de case 
vechi din Chiajna în raport cu alte localități de la periferia capitalei (Bragadiru sau Chitila, de 
exemplu, cotropite de blocuri), la reconfigurarea spațiului intravilan și la moda caselor cu un 
nivel. Legea menţionată, pe lângă urmările sale negative, a avut, în mod paradoxal și un efect 
pozitiv pentru prezervarea construcțiilor vechi cu aspect tradițional, pentru că stopa demolările 
şi construcţiile făcute la întâmplare și interzicea inovaţiile agresive, ce nu se revendicau din 
spiritul tradiţiei şi al specificului local.
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Migrația rural-urban ia amploare în Chiajna odată cu dezvoltarea platformei industriale din 
partea de vest a Capitalei (uzinele și fabricile înființate aici absorbind inclusiv forța de muncă din 
comunele și satele din jurul Bucureștiului). Tinerii, motivați să se angajeze de lipsa de posibilități 
în zonele rurale, alegeau orașul pentru „aparentele” (Giddens 2001, 509)  sale avantaje și 
atracții: locuri de muncă sigure, condiții mai bune de trai, o gamă largă de bunuri și servicii 
accesibile. Deși suferă moral și material de pe urma „etichetei” și statusului de țăran – fiind 
ironizați la locul de muncă și neavând acces, spre deosebire de colegii din oraș, la produsele 
de sorginte agricolă și nici la locuințele puse la dispoziția oamenilor muncii de către stat – 
chiejnenii angajați în industria socialistă continuă după 1962 să lucreze în timpul liber pământul 
rămas disponibil, pentru a-şi asigura resursa de hrană, dar şi pentru a-şi spori veniturile. Cert 
este faptul că egalitarismul promovat de comuniști favorizează în cazul locuirii menținerea 
standardelor rurale și a modelelor locative tradiționale.

Zicea, „băi, ţărane”, „băi, ţărane”, că eu sunt ăla de la ţară. Pentru că pe noi de Bucureşti ne 

desparte canalu’ ăla pe care-l treceţi dumneavoastră, ăla ne desparte, şi zice că ei sunt orăşenii 

şi ăştia e ţăranii! (P.I., bărbat, 65 ani, locuitor sat Chiajna)

Orașul dinamitează totuși modul de locuire tradițional al Chiajnei prin tentația confortului. 
Utilitățile de care dispun în acea perioadă majoritatea locuințelor rurale (sistem de încălzire 
cu lemne, toaletă în fundul curții și puț, lipsa băilor și spălatul la lighean, lipsa canalizării) 
transformă, prin comparație, o locuință la bloc într-un deziderat la care visează mulți tineri 
aflați în pragul întemeierii unei familii, estompând dezavantajele evidente din perspectiva unui 
țăran ale acestui tip de locuire. Relevant este faptul că absolut toți interlocutorii vârstnici pe 
care i-am intervievat au subliniat că blocul ar fi fost o opțiune de locuire exclusiv în acest 
context și doar din cauza absenței condițiilor civilizate pentru satisfacerea unor nevoi primare. 
Structural, însă, ei resping blocul ca alternativă de locuire, resimţind ca străine ambiguitatea 
proprietății, înălțimea clădirii, absența curții și a activităților legate de ea (cu corolarul lipsei 
de spațiu), absența dimensiunii neamului din sfera vecinătății, relațiile impersonale, lipsa unei 
reale comunități (în urban esenţa comunităţii constând mai degrabă în reţele şi structuri sociale 
diverse decât într-o unitate spațială).

Casa pe pământ are avantajul stabilităţii, al legăturii directe cu vecinătăţile, al accesului 
facil. Nivelul de înălţime al locuinţelor cu mai multe niveluri, datorită îndepărtării de pământ și 
accesului îngreunat, dă o senzaţie de disconfort psihologic, accentuată sau chiar insuportabilă 
în cazul cuiva care a trăit toată viața la firul ierbii. În plus, în cazul unei locuinţe la bloc, 
„sentimentul de proprietate este influenţat de imposibilitatea delimitării stricte a spaţiului privat 
de cel public” (Chirvai 2006, 109), ceea ce pentru  un țăran este de neacceptat, de vreme ce în 
mediul rural posesia unei proprietăţi are un impact considerabil și conduce la o individualizare 
a locuinţei cu efecte în plan social. 

Mirajul periferiei urbane cu noile blocuri de locuințe construite pentru proletariat, 
schimbările din sistemul de proprietate și împuținarea timpului alocat gospodăriei (prin 
programul obligatoriu de lucru de opt ore sau în ture)  au accelerat schimbările de mentalitate și 
comportament în privinţa locuirii. Modelele tradiționale de locuire încep să fie abandonate prin 
1970, pe de o parte sub presiunea sistematizărilor comuniste (care duc la apariția unor zone de 
locuit ca strada Zorelelor), pe de alta sub influența locuirii urbane și a unor modele arhitecturale 
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provenite din exterior. Elemente aclimatizate în cazul Chiajnei ale unui astfel de model de 
import pot fi considerate cele ale „casei de la munte”, indicată în răspunsurile interlocutorilor ca 
posibilă alternativă ideală de locuire. Printre binefacerile comunismului, în afară de posibilitatea 
achiziţionării de mobilier nou și electrocasnice cu ajutorul sistemului generalizat de rate prin 
C.A.R. (Casa de Ajutor Reciproc, sistem de creditare avantajos pentru salariații înscriși în 
sindicat), se numărau și concediile de odihnă plătite, ocazii pentru țăranul-muncitor de a-și 
petrece timpul liber la munte sau la mare. Majoritatea răspunsurilor primite creditează modelul 
„casei de la munte” (cu aureola sa de „casă de vacanță”) ca unul agreat în rândul preferințelor 
chiejnenilor, fapt confirmat de preluarea în arhitectura caselor mai noi, construite în special 
după 1989, a unor elemente posibil inspirate de acest model.

Către sfârșitul perioadei comuniste, în București se conturează o importantă criză locativă, 
ca urmare a presiunii migranților în căutare de lucru și de locuință, dar și a creșterii populației 
în urma legii împotriva avortului din 1967 (celebrul Decret 770). Ea a generat lungi liste de 
așteptare pentru obținerea unei locuințe într-un bloc comunist și a fost resimțită și în Chiajna. 
Satul Roșu, cel mai apropiat de Capitală, era locul de rezidență a multor muncitori din țară care 
lucrau în oraș sau pe platforma industrială de la marginea lui de vest și care stăteau „în chirie” 
aici, în spații modeste și înghesuite, dar ieftine. Lipsa datelor ne împiedică să apreciem care 
este ponderea acestui fenomen astăzi în satul Roșu, și care sunt caracteristicile lui actuale, dar 
el continuă. 

Românii au construcții solide, pentru că ei sunt legați de pământul ăsta solid. Ei nu sunt izmene 

pe călător, astăzi aici, mâine colo. Și nu m-a deranjat faptul că românii sunt proprietari pe 

casele lor. Spre deosebire de alții care trăiesc cu chirie. Eu aș încuraja sistemul ăsta... Adevărul 

este că după ’44 nouă ne-a fost introdus un alt regim de viață, care ne-a schimbat toate 

tradițiile. (D.C., bărbat, 64 ani, locuitor sat Chiajna)

Locuirea în postcomunism. Casa ca marcă a prestigiului social

Înainte era o ruşine să spui că eşti din Sectorul agricol Ilfov:  

țăranii, ţăranii! Acuma se mândreşte: sunt de Ilfov! Păi,  

Ilfovu’ e de fiţe. Se schimbă mentalitatea!  

(P.I., bărbat, 65 ani, localnic sat Chiajna)

Colapsul industrial al marilor centre urbane de după căderea comunismului a condus 
spre o redefinire a spațiului rural românesc așa cum era și încă mai este el tratat de către 
specialiști. Astăzi, ruralul nu mai poate fi privit decât într-un context multifuncțional. La rolurile 
sale principale de sursă de hrană ecologică, păstrător al tradițiilor și al specificului național 
și spațiu rezidențial cu calități în continuă îmbunătățire se adaugă și cele de suport ecologic 
și recreațional sau de spațiu de rezervă pentru dezvoltarea urbană, acest din urmă aspect 
suportând încă controverse aprinse.

După 1989 se produc și în Chiajna câteva fenomene care conduc la mutații profunde 
în configurarea spațiului construit și în abordarea locuirii. În primul rând, piața locuințelor se 
liberalizează rapid și în mod necontrolat, concomitent cu retrocedarea proprietăților țărănești 
cooperativizate, prin legea nr. 1 / 200017, rămasă în istoria postdecembristă și în memoria 
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localnicilor care au beneficiat de pe urma ei sub denumirea de „legea Lupu”. În al doilea 
rând, spațiile industriale din zona de vest a Bucureștiului, care asiguraseră locurile de muncă 
și veniturile multora dintre localnici, își pierd din importanță treptat, relațiile uzină-locuință 
fiind progresiv înlocuite prin crearea unor noi forțe funcționale. Se produce, în consecință, 
o individualizare lentă a percepției asupra locuirii, concomitent cu construcţia inadecvată de 
locuințe neautorizate prin inițiative private, dinamica imobiliară în fostul spațiu agricol al Chiajnei 
luând un aspect haotic.

Retrocedarea pământurilor „de la câmp” are două consecințe importante. Prima ar fi 
dezintegrarea proprietății agricole prin vânzarea terenurilor și îmbogățirea rapidă a unora 
dintre localnici, care investesc banii astfel obținuți în locuințe noi, la cele mai înalte standarde 
de structură și confort, sau în extinderea și modernizarea celor vechi, ca și în dotări materiale 
menite să impună și să marcheze în mod evident un nou statut social (mașini, garaje, mobilier). 
Reîmproprietărirea determină al doilea boom imobiliar, cu urmări imediate asupra spațiului 
construit din vatra satului.

După Revoluţie a construit în primul rând autohtonul. Şi-a modernizat casa sau şi-a refăcut-o. 

Sau a construit casă nouă în terenurile care le-a avut. Şi au evoluat... deci au făcut fosă, şi-au 

făcut toate astea, modern tot. Pe urmă a apărut canalizarea şi gazul, şi s-a racordat la ele. Dar 

pe timpul ăsta s-a construit foarte mult şi construcţii moderne. Cu utilităţi moderne, cu tot ce 

trebuie. Deci evoluţia a fost maximă acuma, când au luat bani. Dar cum e românul, ştiţi cum 

e: şi-a făcut o casă, şi-a luat o maşină şi a terminat banii. N-a fost unul să pună de-o parte sau 

să investească ceva. (T.A., bărbat, 66 ani, locuitor sat Chiajna)

Apoi se produce o schimbare de profil a localității: în vestul Capitalei, în spațiul ocupat în 
perioada comunistă de platforma industrială Militari, se dezvoltă o zonă comercială (birouri, 
hipermarketuri și sedii de mari firme) extinsă parțial pe teritoriul Chiajnei. Toți agenții „chiriaşi” 
plătesc impozite comunei, determinând o dezvoltare economică rapidă și fără precedent a 
acesteia, reflectată și în nivelul de trai al localnicilor. La nivelul anului 2011, Chiajna se situa în 
primele zece comune din țară într-o clasificare pe baza indicelui dezvoltării sociale a localităților 
(Strategia de dezvoltare teritorială a româniei. Studii de fundamentare. Studiul 3, 2014). Procesul 
de extindere a localităţii în defavoarea suprafeţelor fertile sau doar „verzi” s-a produs în paralel 
cu o dezvoltare a locuirii  şi a activităţilor economice de tip nou fără o planificare prealabilă, 
cu sacrificarea unei părți importante din spațiul construit  şi a caracteristicilor tradiționale ale 
localităţii. Construcțiile noi, realizate cu materiale, forme  şi gabarite variate  şi incompatibile 
cu modelele arhitecturale locale, grevează aspectul, dar și coerența de tip rural a așezării. 
Dezvoltarea de tip urban are impact asupra obiceiurilor, modurilor de comportare, asupra 
structurilor mentale și afective.

Multe case construite de localnici după 1989 își schimbă orientarea, fiind așezate cu faţada 
principală spre drum. Apare o tendință de închidere completă a curții, în sensul că se ajunge 
de la simplitatea unei singure construcții (casa stil vagon), la corpuri articulate, definind o curte 
interioară în formă de L, U sau H. Nu toate casele noi sunt ridicate pe terenurile recăpătate; 
majoritatea locuințelor moderne înlocuiesc, de regulă, o casă bătrânească ce nu mai corespunde 
exigențelor / standardelor noi. 
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Păi, cum s-a dezvoltat? S-au fărâmat: vecinu’ a fărâmat casa, eu am fărâmat casa, vecinu’ a 

fărâmat casa (…) toți vecinii au fărâmat casele vechi. Majoritatea. (D.V., bărbat, 59 ani, localnic, 

sat Chiajna)

Construcțiile anexe, altădată numeroase şi obligatorii, variază tot mai mult de la o gospodărie 
la alta, în strânsă dependență de starea economică şi preocupările proprietarului şi de situația 
în care se află gospodăria, în concordanță cu noua percepție a localnicilor asupra locuirii: fie 
dispar complet adăposturile pentru animale din gospodărie, fie se păstrează un singur tip de 
adăpost (de exemplu, cotețul pentru păsări), fie se transformă anexele vechi (magazie, bucătărie 
de vară) sau se construiesc unele noi (garaj, foișor sau spațiu dedicat pentru grătar). Multe case 
noi s-au construit cu etaj, adesea și cu mansardă, casa înălțată fiind simbolul noului prestigiu 
economic și social. Diferențele de statut se măsoară acum prin prisma noilor modele de locuire, 
ele impietând și asupra relațiilor interumane sau a vecinătăților, în evidentă reconsiderare în 
raport cu perioada precedentă.

Soarta face ca după Revoluţie să se dea pământu’ înapoi şi s-a vândut pământu’. (...) S-au 

ridicat. S-a făcut al dracu’, nu mai cunoştea pă nimeni, nu mai dădea nici „bună ziua”, nimic. 

(...)  Şi-am văzut banul ce face din om! Te ridică, gata. Oameni care înainte n-aveau după ce 

bea apă, odată au... S-a schimbat, s-a îmbrăcat altfel, şi-a luat alt tip de maşină (…) Se dă mare! 

(P.I., bărbat, 65 ani, localnic sat Chiajna)

În postcomunism, la nivel simbolic, „casa” este din ce în ce mai mult un construct cultural 
al imaginii de clasă socială, ilustrând statutul celor care o locuiesc; sensul și funcțiile ei de 
gospodărie se diluează considerabil. Diferenţa între „gospodărie”, ca spaţiu integrat locuit de 
ţăran, şi „imobil” (casă, apartament) ca spaţiu strict și limitat locuit de orăşean se nivelează 
treptat, vizibil. Gospodăria presupunea o casă (loc sacru în care oamenii se năşteau, creşteau, 
se căsătoreau, procreau şi mureau, unde păstrau focul, la propriu și la figurat, dar şi icoana), 
acareturi grupate în jurul unei curţi (spaţiul vital al familiei rurale) delimitată printr-un gard 
care asigura transparenţa vieţii rurale, cu bancă la poartă, instrument ancestral de socializare 
şi transmitere de informaţii. Transparenţa determina un control reciproc şi o oarecare stabilitate 
morală şi culturală. Imobilul este doar locuință, posibil temporară, care presupune ziduri, 
încuietori, viaţă de familie privată, cu caracter intim, discret. 

În ultimii zece-doisprezece ani s-a produs o modificare interesantă și în proiecția locuinței 
în timp: de pe viitor accentul se mută pe prezent, semn de mai mult pragmatism și o apropiere 
de mentalitatea de tip occidental. Nu se mai construiesc case trainice, pentru câteva generații, 
în care să locuiască copiii și nepoții, ci doar case confortabile, pentru aici și acum, răspunzând 
nevoilor de moment ale familiei.

Casa tradiţională era aproape integral opera celor care o locuiau, de la construcţie până 
la estetica interiorului; locuința vremurilor din urmă are nevoie de ingineri pentru partea de 
rezistenţă, structură şi dotări utilitare, de arhitect pentru compartimentarea şi designul exterior 
şi interior, ba chiar de peisagist pentru amenajarea spaţiului exterior, acolo unde acesta există. 

Zona de sud a Chiajnei, delimitată la vest de linia de centură, la est de uzina de apă, la 
nord de strada Câmpului și de intravilanul vechi a comunei, iar la sud de canalul de aducțiune 
(limita ei de sud), ca și zonele din nord, situate între Dâmbovița și intravilanul vechi, reprezintă 
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foste terenuri agricole. Ele sunt incluse, prin noile planuri de urbanism zonal, în intravilan şi 
destinate extinderii zonei locuite, fiind vizate de dezvoltatorii imobiliari pentru construcții care, 
în proporție semnificativă, au un regim de înălțime peste cel normal pentru o zonă rurală, P+6 
și mai mult. 

După ce s-au vândut pământurile astea, atunci a luat amploare tare de tot. Că fiecare și-a 

cumpărat o bucățică de loc, și-a făcut casă prin împrumuturi pe la bănci. Și s-au făcut case. 

Unde am avut pământuri, e stradă: dreapta, case, stânga, case. Vile. Aicea, încoace, pe câmp. 

Nu mai cunoaştem. Că dacă s-ar scula bătrânii acuma și ar vedea... (D.V., bărbat, 59 ani, 

localnic sat Chiajna)

Există în aceste zone recent ocupate de construcții rezidențiale două categorii principale de 
„comunități închise”. Prima este formată din loturi de case-tip individuale construite în perioada 
de apogeu a boom-ului imobiliar, când terenurile din zonă s-au vândut la prețuri foarte mari 
pe piața imobiliară. Aceste locuinţe au fost achiziționate de proprietari bogaţi din mediul urban 
și folosite preponderent drept rezidențe temporare / secundare, în scopul afirmării unui statut 
clar de nouă elită urbană, prin detaşarea spaţială de teritoriul urban existent şi prin delimitarea 
unui nou teritoriu simbolic. Cei care s-au stabilit aici n-au făcut-o neapărat pentru că acest mod 
de locuire exprimă anumite valori care-i caracterizează, ci mai curând pentru a-şi manifesta 
succesul în plan financiar, pentru a fi împreună cu oameni cu aceeași stare socială. 

În a doua categorie intră mari ansambluri rezidențiale dezvoltate pe suprafeţe mult mai 
reduse, în perioada imediat următoare, de relativ declin al pieței imobiliare. În aceste spații 
densitatea construcţiilor este mult mai mare şi, în cele mai multe cazuri, infrastructura aferentă 
este deficitară. Rezidenţii acestor ansambluri le-au ales fie din motive exclusiv financiare (prețul 
mic al locuinței, care ascunde adesea și o slabă calitate a acestora), fie pentru că resping ideea 
de a locui în blocurile vechi, de tip comunist, disponibile în oraș, fie pentru că nu agreează 
densitatea şi neajunsurile oraşului. Deși uneori ajung să regrete alegerea făcută, nu-și permit 
financiar să renunțe la o experiență de locuire frustrantă în favoarea unei locuiri de calitate. 
Blocurile de aici nu au acces către zona centrală a Bucureștiului decât prin străzi înguste pentru 
traficul existent, trafic cu important potențial de creștere (de exemplu strada Drumul Osiei, care 
asigură ieșirea rezidenților din ansamblurile situate în sudul comunei către bulevardul Iuliu 
Maniu). Comunităţile noi se înfiripă aici pe alte baze: venituri, statut social, apartenenţa la un 
spaţiu rezidenţial prefabricat. În astfel de zone cu administrare autonomă, cu paznici specializaţi, 
cu reguli proprii de funcţionare, se pătrunde greu, cu recomandarea unui localnic, dreptul la 
proprietate suplinind lipsa unui Centru valabil, cum se întâmplă în comunitatea tradițională.

Migrarea populației Capitalei către spațiul periurban al Chiajnei este rezultatul fenomenului 
de extindere teritorială a zonei de influenţă a centrului metropolitan și de creștere a atractivității 
mediului rural ca spațiu rezidențial, dar și al crizelor economice postdecembriste, al procesului 
de dezindustrializare, al creșterii șomajului și al procesului de restituire a terenurilor. Pentru o 
mare parte dintre cei care se mută „la țară” lângă oraș, ruralul se identifică adesea cu ,,imaginea 
naturii’’: „Mai accesibilă, mai viabilă, lumea rurală devine un centru de interes pentru orăşenii 
care vor să trăiască acolo […] ei vor să găsească în mediul rural noi tipuri de contacte cu natura 
sau de relaţii umane” (Farcy 1980, 7).
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O consecință importantă a acestui exod este apariția unor modele de locuire noi în 
peisajul locuirii din ruralul convertit la urban al Chiajnei, cu trei categorii de bază multiplicate în 
nenumărate variante personalizate: „casa de vacanță” (rezidență temporară, adesea opulentă, 
cu mult teren amenajat din punct de vedere peisagistic și cu largi spații de primire de tip 
verandă, terasă la nivelul solului sau foișor, cu piscină sau alt tip de spațiu pentru activități 
sportive), „casa fără curte” (reședințe-dormitor, construite pe loturi de teren extrem de reduse, 
care nu beneficiază deloc de spațiu verde sau au un astfel de spațiu minimizat până la a oferi 
doar o sugestie de curte)  sau  „casa cu peisaj” (case construite în zona de pădure sau în 
proximitatea Lacului Morii, opțiuni motivate de priveliște și de promisiunea unui mediu curat).

Localnicii îşi asumă frecvent în declaraţii un standard de locuire la nivel urban: reclamă 
insuficienţa infrastructurii turistice şi de agrement, problemele de mediu, în mod special 
managementul deșeurilor, calitatea infrastructurii, dar și disparitățile educaţionale și culturale 
între mediul rural şi urban. Reabilitarea drumurilor și a străzilor comunale, realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, îmbunătățirea și extinderea sistemului de canalizare, îmbunătățirea 
transportului care asigură legătura cu orașul, amenajarea Lacului Morii pentru agrement sunt 
deziderate care sunt menționate atât în discursul localnicilor, cât și al celor stabiliți aici de 
curând.

„Metropola Chiajna” sau dilema asumării urbanului  
ca standard de viață și de locuire

Eu așa-i zic... Mă duc la medicu’ meu de familie și-mi zice:  
nea D. de la metropola Chiajna! De la metropola Chiajna,  

domnule! Da’ adevăru-i că e frumos, să știți!  
(D.V., bărbat, 59 ani, locuitor sat Chiajna)

Chiajna are astăzi o infrastructură edilitară relativ dezvoltată, o economie puternică și 
diversificată (întreprinderi industriale, servicii, depozite, zone comerciale moderne), funcționând 
ca o prelungire de facto a orașului. 

[Chiajna] tinde spre un urbanism general, pe care noi nu vrem să-l propagăm ca idee politică, 

adică să-l facem oraş. Pentru că nu ne convine, ar fi impozitul mare şi nu ne convine. Stăm 

în standardul nostru de viaţă care e foarte bun, ţinând cont de investiţiile care au fost făcute. 

Chiajna, ca putere financiară, ţinând cont de primărie, are bani, deci are din ce să întreţină. 

Avem echipă, sală de sport, avem stadion... Deci dotările sunt. (…) Evoluţia de viitor este spre 

un progres mai bun, modern. Modern. (T.A., bărbat, 66 ani, locuitor sat Chiajna)

Însă spațiul rural înseamnă și ceea ce comprimă un teritoriu în timp ca atitudini umane 
față de mediul natural, față de pământ ca sursă de putere materială și spirituală, față de familie 
și față de semeni. Or, în acest punct, Chiajna veche, omogenă, se definește ca fiind încă rurală. 
Partea sa nouă, în construcție, este eterogenă și într-un proces de definire aflat deocamdată la 
debutul său.

Are zone: vechile sate şi-au păstrat vatra, să zic, acolo aspectul e cel rural. Relaţia dintre 

oameni, care defineşte spaţiul rural, e cea [veche] şi e prezentă. Că aţi remarcat foarte bine, 

zona care e nouă şi zona care e tradiţională. Alt aspect şi altă relaţie e pe o străduţă din asta 
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veche, chiar dacă casele s-au înnoit, şi alta e relaţia între noile case care s-au construit acuma, 

(...) mă refer la relaţia interumană. Acolo se construiesc nişte vecinătăţi, pe când aicea sunt şi 

cei care vin şi construiesc sunt adoptaţi, să zic aşa, sunt influenţaţi de relaţia asta.” (O.T., bărbat, 

60 ani, locuitor București)

Spațiul rural nu se mai suprapune peste spațiul agricol, ca în trecut; structura lui s-a 
modificat și s-a diversificat, fiind un spațiu periurban influențat progresiv de lumea urbană aflată 
atât de aproape. Ruralul în sens tradițional nu se mai regăsește nici în ocupațiile tradiționale ale 
populației, nici în timpul efectiv petrecut în teritoriul rural: parte din localnici trăiesc tot timpul în 
localitate, alţii petrec aici doar o parte din timp, lucrând în afara localității, iar unii vin aici doar 
pentru sfârşitul săptămânii.

Chiajna are o situaţie puţin diferită, e un amalgam între viziunea orăşenească sau de orăşean 

a oamenilor care (…) s-au născut aicea, care au trăit în case specifice zonei, dar fiind în 

apropierea unui centru mare, influenţa a fost foarte puternică. Şi-atuncea modelele de casă 

sau experienţa pe care a acumulat-o fiecare l-a dus să vrea altceva decât casa pe care omul 

o moşteneşte sau în care a trăit sau în care s-a născut. Toţi vor altceva. Deci aicea se simte 

foarte, foarte puternică tendinţa de urbanizare şi de aspect urban al casei. Nu aspectul rural, 

nu domină aspectul rural. Influenţa urbanului e mult mai puternică. Gândiţi-vă că generaţia se 

schimbă, da? Bătrânii se cam duc, da? Cei care vin deja au mentalitatea urbană. (O.T., bărbat, 

60 ani, locuitor București)

În Chiajna, migraţia tot mai accentuată spre rural (exodul urban temporar sau definitiv, la care 
se adaugă imigrările din satele mai îndepărtate de București), cu motivaţii multiple, a influențat 
profilul demografic al localității, a convertit un spațiu eminamente agricol într-un spațiu aproape 
integral construit și subminează, deocamdată, sistemul tradiţional de locuire local. Conceptele 
globalizării au pătruns rapid și agresiv dinspre urban și în sfera locuirii, afectând modul tradițional 
de înțelegere a acesteia. Gospodăria tradițională conferea stabilitate, dădea vieții un sens și omului 
un loc fix și recognoscibil, cu valoare de reper. Casa, construită pentru câteva generații, orienta 
viața familiei, fiind centrul universului pentru aceasta; fiecare nouă generație dezvolta gospodăria 
după același model moștenit. Orice nouă familie presupunea în primul rând rezolvarea problemei 
reședinței, iar soluția problemei venea din eforturile conjugate ale neamului. Spațiul tradițional al 
locuinței (ca și configurație, funcționalitate și semnificație) este agresat de modele de locuire de 
tip occidental, moderne, progresiste, care se bazează pe promisiunile tehnologiei, ale design-ului 
arhitecților și ale confortului şi contribuie la diluarea valorilor tradiționale, la transformarea spațiului 
rural de rezidență  în „peisaj” și „natură cu valențe poetice”.

Viitorul locativ al Chiajnei se află într-un proces permanent de edificare. Tendința evidentă 
de modernizare caută o cale de a împăca tradiționalul cu modernul și autenticul cu artificialul, 
păstrând un echilibru între aspectele rurale și cele urbane și făcând eforturi să respecte limitele 
acestora de specificitate. În această rescriere continuă a identității sale, Chiajna locuită nu pare 
să-și dorească sacrificarea ideii de modernitate în favoarea conservării insulelor de locuire 
rurală încă autentică. 

Rusticul care a fost odată nu mai poate să apară la modernismul din ziua de azi. (T.A., bărbat, 

66 ani, locuitor sat Chiajna)
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Din punct de vedere arhitectural, casele vechi îşi mențin aspectul și structura oarecum 
artificial, frâna mijloacelor financiare avute la dispoziție favorizând deocamdată această stare de 
fapt. Din punct de vedere socio-cultural însă, atitudinea față de locuire a localnicilor se menține 
ca una esențialmente rurală, pentru că ruralul nu înseamnă neapărat în momentul de față tradiții 
moarte, imobilism, peisaj agricol sau idilic, și toate aceste lucruri se văd în procesul locuirii.

Sub presiunea alogenilor, localnicii încearcă să menţină o locuire optim adaptată la mediu, 
sănătoasă şi durabilă, şi continuitatea unor atribute ale tradiţiei, preluând tot ceea ce oferă 
confortul modern, dar refugiindu-se într-un trecut sigur. Conştienţi că modalitatea tradiţională 
de organizare a locuirii şi-a dovedit viabilitatea la timpul ei, nu sunt pregătiţi să renunţe complet 
la ea, sesizând corect dezavantajele „deruralizării” teritoriului şi pericolele deja prezente ale 
urbanizării. Pragmatismul tradiţional local în conflict cu modernitatea globalistă va genera cel 
mai probabil un nou tip de tradiţie a locuirii, proprie zonei, care să continue să funcţioneze 
chiar şi după pierderea coeziunii comunităţii rurale, aşa cum exista ea până în anul 2000. Și asta 
întrucât comunităţile tradiţionale sunt capabile de a-şi autoregla mediul construit.

Note

1 Vorbim despre calitatea locuințelor, nu a locuirii, pentru că standardele ergonomice, tehnice şi 
fizice ale locuinţelor sunt strâns dependente de valorile culturale, convenţiile sociale şi preferinţele 
individuale ale locatarilor, care pot varia în timp; calitatea locuirii este un concept complex și abstract, 
cu conotaţii culturale, sociale şi economice, insuficient definit. În schimb calitatea locuinţelor reflectă 
valorile intrinseci ale acestora, calitatea locaţiei reflectă atributele poziţionale ale locuinţei, iar 
calitatea vecinătăţii reflectă valorile extrinseci ale cartierului în care locuinţele sunt situate, toți acești 
parametri fiind mai ușor de evaluat.

2 Autorul trasează o tipologie a  ruralului în funcţie de activitatea economică, structura 
socioprofesională a populaţiei şi dinamica demografică și identifică următoarele categorii: 
ruralul profund, ruralul semiagricol, ruralul în mutaţie, ruralul în stagnare, ruralul intermediar. 
În majoritatea studiilor, clasificarea zonelor rurale în periurban, rural intermediar și rural 
periferic se face prin raportare la un centru urban, o așezare urbană mai mare și mai 
puternic dezvoltată.

3 Pentru o trecere în revistă exhaustivă a definițiilor și abordărilor conceptului, trimitem la operele 
citate.

4 În sensul de teritoriu locuit, împreună cu mediul de viață înconjurător.

5 Prevederile Legii nr. 2 / 1968 privind organizarea administrativ - teritorială a României, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismului.

6 Legea nr. 167 / 1929 pentru organizarea administraţiunii locale, în vigoare până în 1938.

7 Date obținute de la secretariatul primăriei din Chiajna.

8 Datele statistice sunt prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Direcției Regionale de Statistică 
a Regiunii București – Ilfov (anii 2008 și 2009, cu date pentru perioada 2003 – 2008), 
preluate din documentul Studiu de teren Regiunea Sud-Muntenia realizat în cadrul Proiectului 
„Creează-ți propriul loc de muncă” implementat de Camera de Comerț şi Industrie a 
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Municipiului București, în parteneriat cu Camera de Comerț şi Industrie Neamț, Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman și ÖSB Consulting GmbH Austria.

9 Cercetarea de teren a fost realizată și cu participarea a doi voluntari, studenți ai Facultăţii 
de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea Bucureşti, Alexandra Cinteză și Marian 
Oprea, cărora li se adaugă și alți voluntari din proiectul „Case Vii”, responsabili de transcrierea 
unor interviuri. 

10 Instalație rudimentară pentru fabricat rachiu sau spirt.

11 Abator.

12 Această zicală a circulat o vreme, începând din perioada interbelică, pe seama chiejnenilor, 
pornind și de la faptul că fiind mai avuți, erau percepuți de cei din satele dimprejur ca fiind și 
„mai șmecheri”. Dincolo de cauzele reale care i-au dat naștere, asumarea ei de către localnici 
denotă o clară şi inconfundabilă conştiinţă a apartenenţei la loc și un capital social ridicat 
construit pe seama unui simț antreprenorial bine dezvoltat: „Funcționa cândva o alegație: Parc-ai 
fi de la Chiajna! Era un fel de luare peste picior a chiejnenilor, și în același timp o laudă. Pentru 
că oamenii noștri erau și descurcăreți, și știutori de a face bani, și în același timp mocofani, bâtă 
la cultură... Adică erau cu gândul numai după bani. „Calici după muncă”, cum mi-a zis mie o 
țărancă de la Bâcu. Chiejnenii sunt calici după muncă.” (C.P., bărbat, 69 ani, locuitor sat Chiajna)

13 Acesta era distribuit în teritoriu însoţit de o circulară care prevedea aplicarea lui imediată.

14 Folosim pentru comunitate următoarea definiție a autorilor: „O entitate social-umană ai cărei 
membri sunt legați împreună prin localizarea aceluiași teritoriu și prin relații sociale constante, 
consolidate în timp, caracterizată prin valori, atitudini, limbaj, tradiții, interese comune, mentalitate, 
acțiune și identitate”.

15 Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor, prin punerea în practică a 
Decretului-lege nr. 3922 din 1918.

16  Schița planului de sistematizare a orașului fiind aprobată ulterior, în 1956.

17 Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, precedată de Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată de 
Legea nr. 169 / 1997. 
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„Metropola” Chiajna. Experiențe ale locuirii într-un spațiu rural periurban

Imagine 1. Curte în vatra satului Roșu, comuna Chiajna. 
Sursa: Cercetare de teren 

Imagine 4. Zonă construită pe fostele terenuri agricole. Sat Dudu, 
comuna Chiajna. Sursa: Google Maps 2015

Imagine 5. Vatra satului Chiajna, comuna Chiajna. 
Sursa: Google Maps 2015

Imagine 2. Casă veche în vatra satului Chiajna, comuna 
Chiajna, Sursa: Cercetare de teren 

Imagine 3. Case construite după 2002 în satul Dudu, 
comuna Chiajna. Sursa: Cercetare de teren 

„Metropola” Chiajna. Experiențe ale locuirii într-un spațiu rural periurban ANEXE
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Imagine 6. Interior casă veche sat Chiajna.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 8. Interior casă veche sat Chiajna.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 9. Interior casă veche sat Chiajna.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 7. Case construite pe foste terenuri agricole. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 10. Nou ansamblu rezidențial, comuna Chiajna. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

„Metropola” Chiajna. Experiențe ale locuirii într-un spațiu rural periurban ANEXE
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- Rezumat -
Istoria socială a locuirii în case naționalizate își are începuturile în anii ’50, când o parte din 

cetățenii României au fost relocați din propriile locuințe de către autoritățile socialiste iar locul 
acestora a fost realocat unor familii sau persoane, de cele mai multe ori străine foștilor proprietari. 
La câteva decenii distanță, naționalizarea și ulterior retrocedările, continuă să infl uențeze experiența 
de locuire pentru diverse categorii de oameni. Articolul de față își propune să investigheze aspecte 
ale locuirii în case naționalizate a foștilor proprietari și a noilor locatari (împreună sau separat, de 
la caz la caz) și implicit reconfi gurarea relațiilor sociale și a culturii materiale pe parcusul celor 
două procese, naționalizare și retrocedare, urmată uneori de evacuări și locuirea în proximitatea 
imobilelor luate ca spații de analiză. Vom descrie procesele de reconfi gurare și negocierea 
geografi ei spațiului domestic de după naționalizare, formele de socializare structurate în timp între 
diferiții actori implicați, modurile în care procesele și, în cele din urmă, restituirile de facto, i-au 
împins pe unii dintre interlocutorii noștri la adoptarea unor strategii de supraviețuire, de la locuirea 
în vecini sau la rude și până la bricolarea unor locuințe pe stradă. 

- Abstract -
Living in disputed spaces. 
Nationalized houses, retrocessions and evictions in Bucharest

The social history of living in nationalized houses has its beginnings in the ‘50s, when part 
of the Romanian citizens were relocated from their homes by the socialist authorities and their 
dwelling was reallocated to other families or individuals. A few decades away, nationalization and 
subsequent handovers continue to infl uence the experience of living for diff erent categories of 
people. This paper aims to investigate aspects of living in nationalized houses of former owners 
and new tenants (together or separately, on a case by case basis) and thereby the reconfi guration 
of social relations and material culture during the two processes of nationalization and restitution, 
sometimes followed by evictions as well as housing in close proximity to these buildings.  We will 
describe the processes of reconfi guration and negotiation of geography of the domestic space 
after nationalization, forms of socialization structured in the meantime between the diff erent actors 
involved, the ways in which these processes and, ultimately, de facto retrocessions, have pushed 
some of our interlocutors to adopt certain survival strategies, from living with neighbors or relatives 
to building homes in the street. 
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Moto 1: Eram în casa noastră și eram chiriași la stat, că plăteam 

chirie! (C.N., 54 ani, proprietar casă naționalizată / retrocedată)

Moto 2: Deci prima oară am avut contractul cu ICRAL, pe urmă 

a fost revendicată de proprietar, ne-a făcut contracte pe cinci 

ani. După ăia cinci ani nu a mai venit să ia nici chiria și nici să 

prelungească contractul. Şi am stat aşa până când a venit noul 

proprietar care a vândut la o firmă novergiană. A vândut cu noi cu 

tot. Şi ne-am trezit că a venit să ne anunţe pe toţi că ne dă afară. 

(Evacuat, str. Vulturilor)

Introducere

Experiența locuirii în case naționalizate se configurează în anii ’50, când autoritățile 
socialiste, în baza decretului 92 / 1950 care a naționalizat imobilele de locuințe „pentru a-i 
lipsi pe exploatatori de un important instrument de exploatare” dar și pentru a „administra 
sectorul locativ degradat de sabotajul exploatatorilor burghezi” (Stan 2010, 42) - excepție 
făcând angajații la stat, au decis realocarea spațiului deținut de foștii proprietari. O parte au fost 
evacuați iar o altă parte au fost fost nevoiți să împartă parcele din spațiul locativ cu persoane – 
în special muncitori atrași din mediul rural către platformele industriale urbane – repartizate de 
aceleași autorități prin ICRAL1. Natura relațiilor de locuire a fost marcată în feluri mai mult sau 
mai puțin intense de biografiile patrimoniale ale acestor imobile. 

Imediat după căderea regimului comunist în 1989, unul din elementele cheie ale redefinirii 
noului stat a fost decolectivizarea / de-comunizarea prin restituirea proprietăților, respectiv a 
terenurilor, a clădirilor industriale și a caselor și apartamentelor (Stan 2006). Procesul a fost 
mult mai sinuos și cu consecințe dintre cele mai puțin scontate decât și le imaginaseră entuziaștii 
proiectanți ai trecerii la economia de piață. În orice caz, cadrul legislativ care a reglementat 
retrocedările a fost însoțit de un șir nesfârșit de procese între diferiții actori implicați fie în 
încercarea de reintra în posesie, fie de a conserva locuințe achiziționate sau închiriate de la 
ICRAL. Una dintre aceste legi (112 / 1995) a accentuat spațiile de ambiguitate ale relației dintre 
acești actori, instaurate deja prin permanenta dilemă: restituirea „în natură” sau „despăgubirea”. 

Cu toate încercările haotice de a proteja numărul mare de chiriași în anii ‘2000 trotuarele 
și porțiuni din străzile din perimetrul central și pericentral al Bucureștiului au început să se 
populeze pentru o durată mai lungă sau mai scurtă de timp cu ansambluri de mobilier și acareturi 
împachetate în folii de plastic, bannere reciclate sau prelate, adevărate locuințe în aer liber ale 
evacuaților din fostele case retrocedate cărora autorităților nu erau pregătite sau dispuse să le 
ofere locuințe sociale. Aceste case-fantomă, cum le numesc arhitecții Alex Axinte și Cristi Borcan 
(2010, 17), campează o vreme pe trotuare „agățîndu-se de fațadele caselor reale și dispărînd 
după o vreme fără să lase urme”. Cultura materială în geografia căreia se inscripționează locuirea 
foștilor rezidenți se configurează în cele mai multe dintre cazuri astfel: „O casă fantomă nu are 
pereți, uși ferestre ori acoperiș: este doar mobilier, perne, covoare, ficuși sau veselă, toate aranjate 
în grămezi strîns împachetate în carton și folie de protecție, inscripționate cu mesaje de protest, 
materializînd în stradă tot ce adună împrejur o familie în decursul vieții de interior” (idem). 
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Volumul editat de Alina Șerban, rezultat al cercetării inițiate de biroul de arhitectură 
studioBASAR (Alex Axinte și Cristi Borcan), este unul dintre puținele demersuri menite să 
surprindă procesele publice „care au acomodat un echilibru precar între discursul instituționalizat 
al statului drept și condiția prezentă a individului” (idem). Meritul acestui volum este acela de a 
cartografia minuțios atât dinamica cadrului legislativ aferent proceselor care au întârziat sau au 
făcut posibile retrocedările și evacuările, cât și tipologii și înscrieri în țesutul urban al caselor-
fantomă, și – mai important pentru prezentul demers de cercetare – relația universului social al 
acestor locuințe cu imobilele din care s-au desprins.

Am aflat o poveste ciudată și complicată a naționalizărilor și restituirilor proprietăților în 

România, al cărei impact asupra mediului construit din orașele noastre nu îl bănuisem înainte: 

în culisele imaginii cotidiene, cu străzi, case, copaci sau trafic, se derulează un conflict, o luptă 

invizibilă între vecinii vechi și noi, între actualii sau foștii proprietari, între cetățeni și stat și, 

în final, chiar între stat și stat. Singurele momente în care acest conflict răbufnește în spaţiul 

public sunt aceste apariții fantomatice, care campează pe străzi, ocupă trotuarele și afișează 

mesaje de protest. (idem, 16)

Inspirați de demersul ambițios amintit mai sus, ne propunem2 ca în articolul de față să 
investigăm aspecte ale locuirii în case naționalizate a foștilor proprietari și a noilor locatari 
(împreună sau separat, de la caz la caz) și implicit reconfigurarea relațiilor sociale și a culturii 
materiale pe parcusul naționalizării și retrocedării, urmată uneori de evacuări și locuirea în 
proximitatea imobilelor luate ca spații de analiză. Materialul etnografic cules în perioada 
cercetării va fi completat cu informații bibliografice și din surse secundare (articole media) care 
vor face face posibilă o înțelegere a complexității experienței locuirii în case naționalizate /
retrocedate pe de-o parte și a mutațiilor culturii materiale domestice ca rezultat al evenimentelor 
de ruptură, pe de altă parte. Dezvoltări ulterioare ar putea lua în calcul economia politică a 
gestionării acestui fenomen postsocialist cu implicații sociale ample. 

În condițiile în care naționalizarea și restituirea imobilelor în care au locuit sau locuiesc 
interlocutorii noștri sunt evenimente-cheie pentru biografiile acestora, vom încerca să le 
metabolizăm în istoria socială a acestor spații disputate și a mecanismelor lor de funcționare, 
fără a intra însă în detalii despre cadrul legislativ care a orientat într-o direcție sau alta acest 
peisaj pentru a nu instaura o relație de tautologie cu unele din studiile la care vom face referire 
pe parcurs.  

Prin urmare vom descrie procesele de reconfigurare și negocierea geografiei spațiului 
domestic de după naționalizare, formele de socializare structurate în timp între diferiții actori 
implicați, modurile în care procesele și, în cele din urmă, restituirile de facto, i-au împins pe 
unii dintre interlocutorii noștri la adoptarea unor strategii de amânare sau supraviețuire, de la 
locuirea în vecini sau la rude și până la bricolarea unor locuințe pe stradă dar și la identificarea 
detectivistică a unor locuințe sociale pe care dintr-un motiv sau altul primăriile le alocă cu o 
parcimonie stranie. 
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Case disputate. Naționalizarea, retrocedările și evacuații

Așa cum era de așteptat, restituirea proprietății private a reprezentat un subiect amplu și 
controversat în peisajul transformărilor postsocialiste din Europa Centrală și de Est în condițiile în 
care fenomenul „ridică probleme cu privire la justiția socială și responsabilitățile guvernelor naționale 
pentru acțiunile predecesorilor” (Blacksell și Born, 2002, 178). Studiile privind naționalizările și 
restituirile au atras atât atenția cercetătorilor din câmpul științelor sociale (Blacksell și Born 2002, 
Verdery și Humphrey 2004, Svašek 2006), cât și al cercetătorilor din câmpul științelor politice și 
al filozofiei, orientate spre justiția tranzițională (Socaciu 2007, Stan 2014). 

În ceea ce privește România, acestea au investigat o plajă largă de subiecte de la care 
a fost relația dintre economia politică socialistă de stat și organizarea socială a orașelor în 
timpul naționalizării locuințelor (Chelcea 2010, 2012), redistribuția acestora și rolul jucat de 
imobilele confiscate în viețile chiriașilor și ale proprietarilor și formele de reprezentare politică 
a grupurilor direct interesate (Zerilli 2006, Oțoiu 2010) și până la analiza cadrului legal privind 
restituirea proprietății în România (Stan 2006) puse în relație cu morfologia orașului: „Aceste 
studii au subliniat importanța restituirii imobilelor, reconstrucția memoriei familiale, eficiența 
organizării grupurilor de interese și argumentele pe care chiriașii și proprietarii le-au folosit ca 
să își promoveze cauza” (Stan 2010, 39). 

 Evacuările masive din ultimii ani au atras, cel puțin până acum și prin relație cu 
amploarea fenomenului, atenția unui grup relativ restrâns de cercetători, printre care arhitecții 
de la studioBASAR amintiți mai sus, convertiți în sociologi urbani, Adrian Deoancă (2011) care 
a investigat biografia evacuărilor și demolărilor din zona Halei Matache în vederea construirii 
bulevardului Uranus, și Irina Zamfirescu (2015) care documentează etnografic cazul evacuaților 
din strada Vulturilor în urma unei strămutări colective violente din case în stradă, survenită 
în urmă cu un an și surpinde felul în care indivizii și bunurile lor devin teritoriul unor forme 
de violență structurală dar și lipsa de perspectivă creată prin insuficiența (ca să nu spunem 
inexistența) unui număr de locuințe sociale care să preia și să amelioreze situația locativă a 
persoanelor evacuate. Articolul de față este, în parte, o continuare mai modestă (comparând 
timpul petrecut pe teren și ambițiile demersului) a acestui tip de efort etnografic.    

Casa-cicatrice: lumi în coliziune sub un acoperiș

Casa naționalizată are particularitatea de a fi fost pretextul unor schimbări ale regimului 
de proprietate, ceea ce a generat neplăceri sau traume deopotrivă proprietarilor și chiriașilor. 
Poveștile acestor familii sunt în același timp povești ale caselor. Primul act de ruptură, legea 
naționalizării, intervine asupra modului de utilizare a spațiului locuit. Proprietatea și utilizarea 
unui bun imobil sunt modificate radical, având ca efect transformarea un spațiu familial în unul 
cvasi-comunitar. Imobilului îi este înlocuită funcționalitatea inițială, astfel încât apartamentele să 
poată suporta noi împărțiri și redistribuiri pentru o locuire mai eficientă și mai echitabilă, potrivit 
perspectivelor sociale ale noii puteri politice de după 1947.

Segmentarea și mai apoi reorganizarea spațiului scos din regimul privat trimit spre o altă 
reprezentare cantitativă și reteritorializare socială, asemănătoare unei colonizări. La o privire 
retrospectivă și la scară macro se poate observa o modificare chiar a țesutului social. Spațiul 
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locativ se închide prin limitarea dreptului la proprietate și în același timp se deschide prin 
segmentare, centralizare și redistribuire. Operațiunea juridico-politică de readaptare a țesutului 
urban și a spațiului locativ sunt practic echivalentul unei re-(tro)-proiectări arhitecturale din 
mers, un work-in-progress. Acelui acasă familial cu o anumită coerență și stabilitate i se opune 
prin dezarticularea birocratică a spațiului un asamblaj social intermediar cu perspective incerte, 
care propune un alt ritm al locuirii, adeseori inhibant, și alt regim al proximității. Politica noului 
stat este percepută la nivel cotidian chiar prin modul de folosință a spațiului care se cere și este 
reformulat, recodat, refuncționalizat.

În unele cazuri, naționalizarea era urmată de dislocarea foștilor proprietari din propriile 
case și relocarea lor cu statut de chiriași în alte imobile. Refăcând istoria imobilului în care familia 
părinților săi a locuit cu statutul de chiriaș încă din anii ’50, R.G. povestește etapele prin care 
a trecut apartamentul din strada Pitar Moș, asupra căruia acum deține dreptul de proprietate. 

Casa asta o știa străbunică-mea de pe vremea când era ea copil, avea un singur etaj pe 

vremea aia, dar în timp s-a construit și locul unde avem noi apartamentul acuma, și s-au 

construit și în curte tot felul de alte corpuri. Casa era, ca să revin pe la începutul secolului, 

era o casă de oameni foarte bogați și una dintre primele case cu piscină, ca să zic. În spate, 

în fundul curții, undeva, era o piscină unde veneau niște veri ai bunicii mele în vizită, că 

erau prieteni cu proprietarii casei. Proprietarii casei, ca să-ți mai spun încă o coincidență, se 

numeau Petrescu, ca bunica care a închiriat... Eee, spun două camere dintr-un apartament 

de cinci. Apartamentul în care s-au mutat fusese încă o dată împărțit, la etajul unu. Atâta are 

casa, un etaj foarte înalt și un pod. Apartamentul fusese împărțit în așa fel încât în partea asta 

unde stătea bunica împreună cu o altă familie era baie dar nu era bucătărie. Iar în bucățica 

cealaltă era o bucătărie mare de tot și foarte utilată, însă fără baie. În întreaga casă stătea în 

fiecare cămăruță câte cineva, familie sau... Era cam prin 1950. În orice caz, înainte de familia 

mea venise acolo, în apartament, familia din trei persoane a unui fost regent al Regelui Mihai, 

familia Buzdugan, care fusese gonită dintr-un apartament mare, vizavi de Casa Armatei. Și 

sigur că ei ocupaseră holul, era foarte elegant, cu canapea, cu mobile frumoase... (Aduseseră) 

tot, tot, tot, tot. Tot ce-a încăput, că nu cred că a-ncăput tot. De la bunica, iarăși, n-a-ncăput, 

că era o casă-ntreagă. Mă rog, se mai pierduseră de la mutările pe la familia Amira. Casa din 

Târgoviște, pe care-au părăsit-o, era o casă-ntreagă, plină, plină. (R.G., 56 ani)

Și ei ziceau: „Se preia de popor!” Coabitare și bricolaj locativ în case naționalizate

Redistribuirea spațiilor de locuit în imobilele naționalizate a însemnat înainte de toate 
începutul unui bricolaj locativ al acomodării intrușilor și foștilor proprietari unii cu alții și cu toții 
cu spațiul de locuit redistribuit perpetuu. 

Una dintre narațiunile privilegiate ale acestor istorii este cea legată de evenimentul-
fondator al perioadei coabitării și se structurează simetric antagonic în funcție de poziția de pe 
care discută interlocutorul: reabilitarea unui spațiu mortificat, aflat în degradare (chiriașii). 

Aoleo... casa ziceai că e după un război, se vedeau cărămizile. Era o mare gaură aici, în perete, 

se vedea dincolo la vecini. Dincolo am făcut noi, ca într-un timp a căzut podeaua. Era antre 

făcut, noi am dat jos şi am făcut baie pt că nu aveam apă. Era de groază. Bine, m-am mulţumit 
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şi aşa, decât să stau cu copiii pe străzi. Ne-am tras lumină, apă, ne-am tras noi de la proprietar 

pentru că vecina avea. După o perioadă a venit şi ne-a tăiat apă. (N., 47 ani, zona Uranus )

Ăia care-au stat zeci de ani într-o casă și-au schimbat parchetul, instalația electrică, caloriferele... 

Din casa aia nu mai regăsești nimic din ce-a fost în 1947 sau când a fost naționalizarea. Unii 

care au stat acolo 50 de ani normal c-au făcut chestii în casă. (C.B.,  54 ani, evacuat Lânăriei)

versus asistarea la transformarea deprimantă a universului material al imobilului prin apariția 
intrușilor (propietarii). 

Eu am încercat [n.m. după retrocedare] să refac, să aduc la lumină, inclusiv scara, care era 

vopsită ca la unitățile militare, cu verdele ăla nenorocit, era așa apăsătoare, balustrada era 

jegoasă [sublinierea autorilor]. Am pus bormașina pe ea, am curățat-o, am șlefuit-o, aia chiar 

de mine e făcută. (C.N., 54 ani, proprietar casă retrocedată) 

Investițiile în întreținerea, reparațiile și reabilitarea infrastructurii imobilelor făcute de-a 
lungul timpului de chiriașii care au avut contracte cu ICRAL, au instaurat forme de proprietate 
(Chelcea și Pulay 2015) ignorate sau eufemizate în procesul de restituire.

Evident că între aceste două situații normative există și o serie de spații pentru acomodări 
sociale sau de strategii de preîntâmpinare / amânare a momentului în care reprezentanții 
ICRAL introduceau în spațiile foștilor proprietari un număr mai mare sau mai mic de familii, mai 
mult sau mai puțin numerose. Unul dintre interlocutorii noștri (G.P., 60 ani, proprietar imobil 
retrocedat) povește cum familia sa a reușit pe de-o parte să păstreze  foștii chiriași dar și să 
introducă, succesiv, alții noi, dintre cunoscuții care locuiau în chirie în alte imobile din București. 
În acest fel se încerca un fel de securizare a mediului social al imobilului. G.P. povește cu umor 
că nu a trăit senzația că i se înstrăinează casa și pentru că în momentul în care a preluat una 
din camerele ocupate de un inginer de la fabrica la care tatăl său fusese director n-a trebuit să 
plătească o chirie foarte mare la ICRAL. 

Pe de altă parte, coabitarea este marcată de senzația de intruziune și privare de intimitate, 
accentuată de utilizarea la comun a băilor și bucătăriilor dar și a holurilor, precarizând progresiv 
confortul locativ și obligându-i pe locatari să improvizeze soluții. 

Era vremea când familiile stăteau în comun. Într-un apartament mai mare uneori stăteau două, 

chiar trei familii. Ba, în alte locuri mai năpăstuite, am auzit și de familii despărțite între ele 

printr-un cearșaf. În apartamentul ăsta nu exista bucătărie. Familia B, regentul împreună cu 

care stăteam, făcuse bucătărie în baie și bunicii nu i-a dat voie. Bunica venise cu cei doi copii, 

cu tata și cu mătușă mea, Mioara. Nu le-a dat voie să folosească baia... Era la comun, dar era 

pe mușchii fiecăruia. Ei venind primii, asta a fost... Casa avea, într-adevăr, o baie, spălătorie 

comună, undeva la subsol, și toți din casă foloseau aceeași baie, la subsol. Iar bunica și-a făcut 

bucătăria, mă rog, unde o avem și acuma, în micul holișor de la intrare, ceea ce nu era deloc 

plăcut pentru că trebuie să-ți imaginezi o mașină de gătit horn din ăla, cu burlan, cu un răcitor, 

că nu exista frigider. Toate curgeau, scoteau fum, și cum intrai în casă dădeai de chestiile astea. 

Iar familia Buzdugan, acolo în baie, cu mașina de gătit proprie... peste baie puneau o planșetă 

mare, lată, pe care și bucătăreau... peste cadă. Toaleta din fericire era corp separat. Pe vremuri 

nu se punea toaleta în baie. Îți dai seama, erau șase oameni pe același closet, ca să zic. Eu am 

oroare de... Trei de la noi și trei de la ei și musafiri, fiecare cu musafiri. (R.G., 56 ani, chiriașă)
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Tot parterul era ocupat de chiriași, fiecare cameră adăpostea o familie. Exista o singură baie 

și acea baie era folosită și ca bucătărie și erau cinci familii în acel spațiu. Și acolo mai stăteau 

două familii, una jos și una sus și conflictele se nășteau la baie și la bucătărie. Închipuie-ți că 

era baia, closetul, chiuveta, mașina de gătit, toate acolo. Toată lumea se ducea la baie pe un 

coridor, pe aicea, ajungeai acolo. Baia avea doua uși. Una dădea la noi în cameră și una acolo, 

deci fiecare își încuia… (S.S., 66 ani, proprietar imobil retrocedat)

Fragmentele de mai sus fac parte dintr-o serie amplă de narațiuni care distrug proiecțiile 
stereotipate ale unor locuințe de lux fagocitate de niște hrăpăreți, construite mediatic, mai 
ales că o mare parte din aceste locuințe, așa cum argumentează Chelcea (2010, 127), nu 
le aparțineau decât în mică masură antreprenorilor imobiliari și făceau parte din ansambluri 
restrânse și „majoritatea caselor care au fost naționalizate erau ocupate de proprietari, iar uneori 
de proprietarii transformați în locatori”, nu de puține ori cu resurse financiare modeste. 

Într-un fel oarecum paradoxal o notă constantă este dată de metabolizarea mai ușoară 
în ecosistemul social al imobilului a familiilor modeste, dușmanul-marotă al burgheziei din 
discursurile de propagandă, prin comparație cu reprezentanții nomenclaturii sau ai funcționarilor 
bine poziționați. Asta și pentru că primii păreau să dispună de mai puține mijloace de intervenție 
și transformare radicală a spațiului alocat de ICRAL.  

De remarcat că o strategie des utilizată în primii ani de după naționalizare era regruparea 
familiei pe un corp de etaj al imobilului astfel încât să se creeze forme minime de etanșare și 
protecție de noii veniți.

Norocul familiei, ca să zic așa, a fost că i-a adunat pe toți în casa asta la parter, mai puțin o 

cameră. Deci, bunicu, bunica și una din fete erau într-o cameră, eu, familia mea, mama, tata 

și cu mine într-o cameră, iar a patra, Sanda, soțul ei lucrând la un institut de proiectări, nu știu 

ce, a primit casă de la stat undeva pe șoseaua Giurgiului. Trei surori au rămas aici, înghesuiți, 

cum v-am spus. Eu n-am avut camera mea, am dormit cu ai mei. Bine, cameră mai mare, e 

adevărat. Iar camera pe care au păstrat-o pentru ei, cea mai frumoasă, de la Adriana, acuma 

stă fata mea acolo... (C.N., 54 ani, proprietar casă retrocedată)

Deci m-a dat pe mine afară ca să rămână în paragină! Peisaje post-retrocedare

După cum argumentam în fragmentul introductiv, imediat după căderea regimului 
comunist în 1989, unul din elementele cheie ale redefinirii noului stat a fost decolectivizarea /
de-comunizarea prin restituirea proprietăților, respectiv a terenurilor, a clădirilor industriale și a 
caselor și apartamentelor (Stan 2006). În România repunerea în posesie a luat forma dramatică 
a evacuărilor individuale sau colective, nu de puține ori plin sezon rece.

Majoritatea foștilor chiriași care au fost evacuați în urma proceselor de retrocedare dar și 
a celor care se află încă în mijlocul proceselor cu foștii proprietari ai imobilelor naționalizate 
tind să privilegieze statul ca agent vinovat pentru strămutarea în stradă în condițiile unei lipse 
totale de gestionare a situației post-evacuare3, manifestând deseori înțelegere pentru demersul 
de recuperare a proprietății dar nu atunci când este vorba de vânzare de drepturi litigioase4. 

Am zis gata, a venit proprietarul, nici nu am crezut că o să mai stau atâţia ani aicea. Ca o să 

ne dea afară, normal. Ca şi eu dacă avem o casă, şi eu îi dădeam afară [sublinierea autorilor]. 
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Casa mea, ieşiţi măi nene afară. Dar primăria e de vină, statul. Bun, ai dat legea asta ca să îţi 

iei casa după 50-60 de ani. Dar dă-le altă locuinţa. Deci proprietarii chiar nu au nimic. Nu 

dau vina pe ei, omul vine să îşi ia casa lui. Dar asta care a fost la noi, nu e aşa, nu e proprietar. 

Kerekesh nu e, a luat-o pe acte false. (N., 47 ani, Uranus)

Deci eu am spus la toată lumea. N-am nimica cu omul ce a revendicat moştenirea, casa, ca şi 

eu m-aş bucura să câştig ceva în viaţa de la bunici, părinţi [sublinierea autorilor]. Dar dă-mi şi 

mie. Eu am investit în casa aia de la a la z. De la fundaţie până la acoperiş. Cu acte în regulă. 

Deci nu am intrat... că aşa a fost vorba. Erau nişte vorbe şi ne-au dat şi al televizor cu Esca de 

la ProTV, că au intrat abuziv, că drogaţi, că beţivi, că n-au plătit chirie, şi pe urmă m-am dus 

peste ei şi le-am zis „de ce daţi știrile astea? Nu sunt adevărate, nenorociţilor, că de-aia ăştia 

îşi bat joc de noi”. Ne-am dus cu actele, fiecare familie. Uite chitanţele pe care le-am plătit şi 

la ICRAL, şi la proprietar! (Evacuat Vulturilor)

Rezumând, toate aceste conflicte au fost evident cauzate de o deficientă gestionare din 
partea statului a problemei retrocedării proprietăților naționalizate, dar și a situației locative, 
de multe ori fiind disputate spații care între timp au primit statutul de locuințe sociale. Desigur, 
există mult mai multe situații particulare, ceea ce arată că astfel de intervenții legislative ale 
statului nu fac decât să complice lucrurile: produc traume familiale, accelerează distrugerea 
unui țesut urban, se deresponsabilizează de probleme sociale ce îi revin. Arhitectul Cătălin 
Berescu rezumă această situație generală paradoxală, de reașezare socială, la cazul lui și al 
proprietarului cu care s-a aflat în proces. 

Dacă ne gândeam cum arăta familia Scărlătescu față de familia Berescu... Bun. Străbunicul, 

bunicul, care erau diferiți. Ăia țărani, ăștia lucrători la bancă. Funcționar... Bun. Vine comunismul, 

vin ăștia (Berescu), vin de la țară să lucreze la oraș, și ei educați, facultate, nu știu ce... Ai mei. 

Dar sunt cap la cap existențele din momentul ăla. Deci ăsta, domnul Scărlătescu, lucrează la 

fabrica nu știu care, doamna Scărlătescu și ea funcționară, mama la grădiniță, tata... Sunt cap 

la cap. Deci ăștia au muncit 50 de ani într-un sistem care a produs ceva, o sumă de bunuri. 

Care s-au împărțit, bunurile alea, erau bunuri comune. Nu poți să zici că blocurile comuniste 

care s-au privatizat către copiii ăstora sunt produsul comuniștilor. Sunt produsul atât al familiei 

Berescu cât și al familiei Scărlătescu. Numai că copilul familiei Berescu, adică eu, a primit 

o locuință într-o casă naționalizată, pe care nu a putut să și-o aproprie, în vreme ce copilul 

familiei Scărlătescu a primit apartament într-o locuință comunistă, pe Calea Dorobanți, pe 

care l-a cumpărat pe nimic. Deci ei primesc înapoi o locuință și primesc și profitul perioadei 

comuniste. În vreme ce noi, ca întreagă familie, riscam să rămânem... Mama stătea în casă 

naționalizată, din fericire acolo n-a mai venit nimeni să revendice. Dar dacă ar fi venit și acolo 

să revendice, atât mama mea cât și eu, că familiile așa sunt, părerea mea, ca etnograf amator, 

sunt multigeneraționale. Deci noi am fi pierdut, toate generațiile noastre am fi pierdut meciul 

cu redistribuirea, pe când generațiile din familia Scărlătescu toate ar fi fost avantajate. Ea 

câștiga și de pe urma comunismului, și de pe urma noii redistribuții, tranziții, cum să-i zicem. 

Ceea ce e un proces de nedreptate istorică. 

Momentul în care chiriașii realizează că au din ce în ce mai puține șanse să câștige procesul 
coincide cu inițierea unui proces ireversibil de auto-precarizare prin stoparea oricăror investiții 
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semnificative în infrastructura și cultura materială domestică. Consecințele acestor decizii se pot 
întinde uneori pe ani buni, în funcție de perioada parcursă de un proces până la decizia de evacuare. 

Contradicțiile încapsulate în textele legilor care au vizat restituirea fostelor imobile par 
să fi potențat, conform interlocutorilor noștri, intrarea imobilelor într-un regim de instabilitate 
morfologică. 

Era o lege pe care câștigam noi. Era legea 12 și cu ordonanța nu știu cât, care proteja chiriașii. 

Chiriașii au fost protejați dar în același timp și blocați. De fapt toată lumea era blocată [sublinierea 

autorilor], că nici propietarul nu putea să facă nimic. El nu putea să-și ia casa înapoi, nu putea 

nici s-o închirieze pe un preț cât de cât decent, i se impunea un preț și evident că asta îl punea 

și în situația de nu putea să investească nimic în casă, că nu era nebun să se apuce să schimbe 

instalațiile, dacă alea erau bușite, pe banii lui, în casa unora care... nu putea să profite în nici un 

fel. Chiriașul la rândul lui nu făcea nicio îmbunătățire pentru că știa că nu e casa lui, și atunci 

casele se degradau oribil, ceea ce se și vede la nivel de masă. Se vede, toate centrele de orașe 

sunt bulite pe chestia asta. Ce-a dărâmat Ceaușescu cu brutalitate și în termen foarte scurt este 

cel puțin egalat de distrugerea asta lentă dar foarte... lentă, mă rog, față de procesul ăla de 

demolare, dar totuși destul de rapidă. Ce s-a-ntâmplat în tranziție a fost distrugerea patrimoniului 

construit din centrul orașelor pe această bâlbâială a retrocedării. (C.B., 54 ani, evacuat)

Imobilele pe cale să fie retrocedate, precum și cele restiuite, dar rămase prinse prin 
cordoanele ombilicale reprezentate de obligativitatea de a-i menține în chirie pe locatari devin, 
astfel, teritoriul unor acte de neglijență-sabotaj prin retragerea de la întreținere a spațiilor 
locative. Este una din modalitățile prin care proprietatea devine pervazivă în termeni fizici și 
permite echilibrarea relațiilor de putere instaurate în geografia ei de către cei care și-o dispută.

Paragina este, de altfel, factorul care generează angoase și neînțelegeri suplimentare foștilor 
chiriași, ajunși în stradă în urma acțiunilor de evacuare pentru că materializează gratuitatea 
și lipsa de perspectivă a unora din intervențiile agresive ale statului în sprijinul unor actori 
inafidabili. 

Au lăsat-o în paragină, deci pur şi simplu în paragină, au intrat oamenii, au făcut ce au vrut 

acolo, geamuri tocării, prize şi aşa mai departe, tot ce am lăsat acolo. Şi acum o săptămână să 

zic, am trecut pe acolo şi am văzut că s-a mutat cineva abuziv. Mai mult de atâta, nu ştiu ce 

să zic. Deci m-a dat pe mine afară ca să rămână în paragină. Nu ştiu, am înţeles că vrea să o 

vândă dar n-a găsit. A pus de vânzare pe ea. Dar n-a găsit în doi ani şi ceva, să zic că e doi 

ani şi două luni, n-a găsit. (C. I., 32 ani, evacuată zona Uranus) 

Șantierele evacuării

Alex Axinte și Cristi Borcan (2010) propuneau în urmă cu cinci ani o tipologie utilă pentru 
analiza structurilor de locuire rezultate în urma evacuărilor de la începutul și jumătatea anilor 
2000, pe baza unei scheme evolutive, de la casa balot (bunurile adunate într-un pachet sprijinit 
pe fațada casei retrocedate sunt protejate de intemperii și supravegheate din vecinătate), 
casa coridor (în care fațada fostei case este menținută ca perete de interior) și până la casa 
independentă spațial cu o morfologie și cu funcțiuni superioare celorlalte (adăugarea de 
materiale termoizolante, plus „ușă normală, cu clanță, încuietoare și vizor”).  
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Dacă există o diferență majoră între felul în care s-a produs prima serie evacuări de la 
începutul anilor 2000 și cele colective de astăzi, ea rezidă într-o amplificare a violenței actului 
de punere în posesie a câștigătorului procesului de retrocedare. 

Pe 15 septembrie 2014, Jandarmeria, împreună cu Poliția Locală intrau în forță într-un imobil 

de pe strada Vulturilor nr. 50 (Sectorul 3, București). Imobilul, un conac interbelic ce a fost 

obiectul unui dosar de retrocedare încă din anul 2000, a fost multă vreme locuință socială 

pentru  aproximativ 100 de persoane. Parte dintre acestea erau persoane evacuate în anul 

2011 din strada Buzești de Primăria Generală a Municipiului București pentru un proiect de 

infrastructură de mare avengură. Restul familiilor erau locuitori ai acelor imobile dinainte de 

1989, cu contracte legale încheiate cu fostul ICRAL și, ulterior, cu AFI. (Zamfirescu 2015)

Acțiunea a fost urmată și de înstrăinarea unei importante părți din bunurile evacuaților 
depozitate în stradă. Interlocutorii noștri descriu peisajul strămutării în stradă ca pe un desant cu 
toate ingredientele violenței structurale. 

Nimic nu mai e din casă. Au venit toate categoriile de poliţie. Jandarmii, poliţia locală, poliţia 

de sector, mascații. Toate astea. Şi i-au adus şi pe ăştia de la Rosal cu bascule să ne încarce 

bagajele. Am luat ce am apucat. Ce am apucat pentru că îmi luam copiii sau bagajul? După 

ce am ieşit afară cu copiii şi aşa... am apucat de am luat o canapea pe care am băgat-o aici 

înăuntru şi îmbrăcăminte, şi un covor. Un covor mai gros. (Evacuat Vulturilor)

Nimic. Au venit mascaţii şi ne-au dat afară. Nici măcar nu ne-au dat vreo 2-3 zile ca să ne 

mutăm mobilă, păturile, ce am avut şi noi acolo. Nimic! Ce am mai apucat şi noi am dat afară, 

a venit cu bascula unde le-a aruncat, le-a dus la groapă. Jandarmeria a adus poliția locală pe 

noi, a bătut copiii noi, a făcut dezastru. (Evacuat Vulturilor)

Ne-au scos şi le-au luat aici, de pe bordură. Le-au luat şi le-au dus la Glina. Le-au aruncat acolo. 

Tuturor. Şi ne-a adus vecinul un pat, un scaun. Tot, că erau ale noastre. Ne-au luat televizoarele 

şi le-au aruncat în maşină. Sunt casete când ne-au filmat. De colo un lemn, de colo un placaj, 

ne-au mai ajutat băieţii ăştia de la ONG-uri, ne-au dus şi până la lemn. Ne-au dat de mâncare, 

un ceai. (Evacuat Vulturilor)

Precizia chirurgicală cu care a fost pusă în scenă acțiunea amintește de „arta evacuării” 
teoretizată cu ironie neagră de arhitectul Cătălin Berescu (2010), care chestionează ideea că 
evacuarea ar fi doar un „episod tehnic neutru și necesar pentru a restabili legalitatea”. 

Din resturile rămase și din obiectele primite prin intermediul unui grup de organizații 
nonguvernamentale5 o parte din evacuați au improvizat o serie de locuințe care au reunit  comunitatea 
într-o tabără de rezistență care încerca să pună presiune pe autorități să identifice un număr de 
locuințe sociale care să rezolve criza locativă în pragul anotimpului rece care urma. Soluțiile (ca să 
folosim un eufemism), au constat în propunerea ca mamele cu copii să doarmă în centre pentru 
femei abuzate iar bărbații să meargă în centrele de noapte pentru persoane fără adăpost (Zamfirescu 
2015), o reimaginare a familiei care a creat, în mod natural, stupoare. 

Ce adăpost le dai domne, la cămin? Ăla e adăpost? Păi are doi copii. Şi bărba’su ce face? Rămâne 

în stradă. Păi asta ce înseamnă? Destrămare de familie, băi oameni buni... Aşa a mai venit şi în prima 

oară, după ce ne-a evacuat în zilele alea. Tot aşa de la protecţia copilului. De la DGASPC. Că avem 
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soluţii. Ce soluţii domne? Copiii îi dăm la cămin, femeile la adăpostul de noapte şi noi, bărbaţii, pe 

stradă. Păi asta e soluţia prostului. Tu ai familie? Păi şi ţi-ar conveni copiii tăi să stea la cămin, tu pe 

strada boschetar şi femeia în altă parte? Păi tu nu îţi dai seama ce vorbeşti? 

Rămași în tabăra de rezistență, unii dintre evacuații de pe strada Vulturilor au repetat 
experiența nefericită petrecută în una dintre cele mai geroase ierni din ultimii zece ani, fără să 
li se permită accesul la propriile provizii de lemne pentru sobe. 

Pe urmă în decembrie au fost gerurile alea mai puternice. Şi aveam pivniţele şi magaziile pline 

de lemne, pentru că şi-a cumpărat fiecare lemne pentru la iarnă. Nu a vrut să ne dea niciun 

lemn. Ne rugăm noaptea de bodyguarzi care rămâneau. Era păzită în permanenţă, cum este 

şi acuma. Din prima zi şi până în prezent este păzită. Bani ştie să le dea ăstora că să păzească 

locul. Dar bani nu știe să ne dea nouă şi scăpa şi eram bine mersi? Închiria porţile acolo, ca 

şi portierele alea sunt făcute de noi. Şi nu a vrut să ne dea nici măcar un lemn din lemnele 

noastre. (Evacuat Vulturilor)

La ora la care scriem acest articol (august 2015), o mare parte dintre evacuații din Vulturilor 
se găsesc în continuare în stradă, alături de vecinii lor proaspăt evacuați dintr-un alt imobil din 
zonă, iar vremea nu pare deloc să le fie favorabilă. 

O serie de evacuări colective de mai mică amploare, desfășurate în zona Sabinelor-
Uranus, au precedat cu un an și jumătate cazul din strada Vulturilor. Cu câțiva ani înainte, 
când s-a declanșat seria de procese de retrocedare, mai multe grupuri de activiști și artiști 
au început să dezvolte în zonă proiecte de artă comunitară care să îi sprijine pe locuitorii 
să-și păstreze locuințele sau să primească unele sociale în loc. În timp, experiența comună a 
locuirii, a demersurilor pentru păstrarea locuințelor și participarea la evenimentele organizate 
de Centrul Comunitar „La Bomba”, par să fi creat reflexe comunitare greu de dezactivat chiar și 
după găsirea unei locuințe sociale, în plus dificultăți de adaptare. 

Am venit aici în Ferentari acum doi ani cu toate că îmi este foarte greu şi după doi ani de zile 

încă nu m-am obişnuit aici, mă duc tot acolo la fete [Uranus]. Acolo am crescut, acolo am 

copilărit. Născută, crescută în cartierul ăla. Nu am mai avut altă casă. Deci am doi ani de zile 

unde stau aici şi tot nu m-am obişnuit. La ora 5, 5:30-6:00 plec acolo. Pentru că nu pot să stau, 

trebuie să plec acolo. Şi copiii să se joace acolo. Nu ne-am făcut prieteni aici, nu ne cunoaştem 

cu nimeni, doar cu vecinii de pe palier, în rest cu nimeni. Mai cu administratorul la care plătim 

întreţinerea, atât. Nu pot să mă acomodez cu oamenii de aici. Asta îmi lipseşte aici foarte mult. 

Comunitatea îmi lipseşte enorm de mult. Sunt zile în care stau în casă şi plâng. Sunt zile în care 

mă răscoleşte ceva şi vreau să văd ce mai e acolo, mă duc acolo şi la 9:30 trebuie să plec. Şi 

ştii cum e pe timp de vară, vrei să stai mai mult afară, şi cu copiii. Şi nu am cum să stau mai 

mult pentru că trebuie să prind tramvaiul să vin acasă. (C. I. evacuată Uranus)
 

Pentru interlocutori cum este C. I. acasă se formulează, astfel, într-un regim diurn multiplu 
situat în care viața socială tinde să se desfășoare în vecinătatea fostei locuințe, iar noul cartier 
are funcția de simplu dormitor. 

Pe de altă parte, schimbările radicale angajează ambele părți (atunci când cele două tipuri 
de actori au coabitat), aflate deopotrivă în căutarea unui echilibru, a unei stabilități locative. 
Inevitabil, și unii și ceilalți au trecut sau trec prin experiența locuirii într-un trecut atașat casei 
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de care au fost legați perioade mai lungi sau mai scurte din viață. Existența birocratizată a 
imobilului este adeseori nemiloasă. Dacă istoria ei poate fi partajată, construcția ca atare nu 
admite proprietari și chiriași împreună, în ciuda unei conviețuiri acceptabile în perioada când 
proprietarii deveniseră, prin forța legii, la rândul lor chiriași. O dată cu retrocedarea imobilelor 
și recăpătarea statutului de proprietar, nu mai rămâne loc de negociere.

Unui model dezvoltat în jurul familiei cu un anumit standard de locuire i se suprapune cel 
comunitar. În acest caz, dat fiind amplasamentul preponderent al imobilelor în zona centrală 
a orașului, ceea ce leagă noua presupusă comunitate este aderența la noul regim politic și, 
prin urmare, la un anumit statut și standard social. Pierderea locuinței ca urmare a retrocedării 
pare să fie echivalentă cu pierderea totală a statutului pe care l-au avut, menținut întrucâtva 
chiar și după căderea regimului comunist prin continuarea contractelor de chirie în imobilele 
naționalizate.

În zonele semiperiferice, cum sunt strada Sabinelor (cartierul Uranus) sau strada Lânăriei 
(zona Parcului Carol), imobilele construite având drept pilon familia extinsă au fost repartizate 
după procesul de naționalizare unor categorii sociale care în unele cazuri au migrat din rural 
sau din mahalalele Bucureștiului. Revenirea la situația anterioară a produs dislocarea unor mici 
comunități aflate brusc în imposibilitatea de a găsi o soluție locativă. Poate părea oarecum 
paradoxal, dar chiriașii de cele mai multe ori recunosc dreptul de proprietate al celor care-și 
recapătă imobilele, în același timp observând și contestând modul în care statul încearcă să 
soluționeze o problemă considerată pe drept una istorică, întinzându-se pe parcursul a peste 
60 de ani. 

N-am fost nişte oameni care să nu plătim chirie, să nu plătim întreţinere, să nu plătim... Deci 

am fost la zi cu toate. Şi ca să vii să mă dai afară şi să mă laşi în stradă. Mai dacă a venit să îşi ia 

casa, dă-i-o, măi, că e a lui, dar pe mine cui mă laşi, după 35 de ani? Cui mă laşi, ai nimănui? 

Am doi copii, am fraţii mei, am mamă bolnavă, am tata bolnav. (C.M., evacuată, 32 ani)

Concluzii

După cum observa Chelcea (2012, 281): „Naționalizarea locuințelor a creat un proces 
urban special ale cărui principale dimensiuni sunt: (1) concentrarea populației prin creșterea 
ratei de ocupare; (2) proximitatea rezidențială a familiilor care populaseră anterior diferite zone 
geografice ale orașului; (3) contracția de spațiu locativ ca urmare a transformării sale în spațiu 
pentru instituțiile birocratice; (4) crearea unei noi clase de locuitori privilegiați”. Cu excepția 
ultimei dimensiuni toate celelate au fost reconfigurate prin retrocedările care au început, atunci 
când s-au amplificat, noi procese urbane în care imobilele își diminuează rata de ocupare, 
grupurile cu venituri scăzute sunt împinse din ce în ce mai mult spre periferie iar o parte dintre 
instituțiile publice sunt nevoite să se relocheze, decontractând și dezintensificând utilizarea 
fostelor spații locative.

În ultimii cinci ani, dinamica proceselor de retrocedare s-a accelerat în special pentru că, 
observând că între inițierea procesului de repunere în posesie și finalul acestui demers trece 
o perioadă foarte lungă de timp, o parte a proprietarilor au vândut drepturile litigioase unor 
firme specializate. Ca urmare, capitala României a devenit locul geometric al locurii pe stradă 
în urma evacuărilor. Această serie de evenimente a atras atenția unei părți a societății civile 
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preocupată de condițiile de viață ale locatarilor care trebuiau să înfrunte nu numai intemperiile 
meteo dar și permanenta presiune a autorităților locale de a elibera spațial public ocupat în mod 
natural de către aceștia. Evacuările masive de la sfârșitul lunii septembrie 2014 au atras atenția, 
prin amploarea consecințelor, asupra retragerii statului din ecuația complicată a retrocedărilor. 
Ele au arătat, dacă mai era nevoie, că statul nu numai că nu este pregătit să-și asiste cetățenii 
aflați în situații vulnerabile dar că și contribuie – uneori activ, alteori pasiv – la precarizarea 
situației acestora. În tot acest timp o mare parte din peisajul locativ disputat se degradează fizic în 
așteptarea oportunităților pieței.  

Note

1 Întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrare Locativă.

2 Articolul este rezultatul unui efort colectiv de cercetare: interviurile au fost realizate de 
voluntarii Gabriel Brumariu și Liviu Dimulescu (SNSPA), Cosmin Manolache și Bogdan 
Iancu (MNȚR), cadrul teoretic și referințe bibliografice Bogdan Iancu și Cosmin Manolache 
iar o parte din transcrieri au fost realizate de Corina Benga (SNSPA) și Mara Ciubotaru 
(Universitatea de Arhitectura Ion Mincu București). A mai contribuit la realizarea acestui 
articol Elena Trifan (SNSPA) cu sugestii privind temele și direcțiile dezvoltate. Discuțiile cu 
Irina Zamfirescu (Universitatea București) au fost și ele o sursă fertilă în special în înțelegerea 
dinamicilor aferente retrocedării imobilelor naționalizate și evacuărilor din ultimii ani din 
București. Le suntem recunoscători celor care ne-au intermediat realizarea interviurilor cu 
persoane evacuate din zonele Vulturilor (Marian Ursan și Ana Mohr – Fundața Carusel) și 
Sabinelor (Mihaela Michailov și Maria Drăghici).

3 La o întâlnire cu persoanele evacuate din zona Sabinelor-Uranus la care am participat în 
urmă cu trei ani, fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie a mărturisit audienței că 
primăria deține un număr de locuințe sociale suficiente pentru rezolvarea crizei prin care 
treceau evacuații dar că se teme să le aloce imediat pentru a nu încuraja migrația din 
mediul rural a unor grupuri de indivizi care să fructifice acest gen de oportunitate. Explicația 
ilustrează nu numai neînțelegerea problemei în adevăratul ei context (de față erau evacuați 
care aveau contracte de închiriere sau de cumpărare a apartamentelor de la ICRAL), ci și 
disponibilitatea de o eufemiza prin grija arătată resurselor alocate investițiilor din taxele 
contribuabililor.   

4 Lucru de altfel explicabil dacă ținem cont de faptul că accelerarea evacuărilor colective din 
ultimii ani se datorează financializării drepturilor litigioase care a dezechilibrat raportul de 
forțe în lupta dusă de cele două tipuri de actori implicați.

5 Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire a fost platforma care a reunit aceste eforturi ale 
societății civile într-o formulă articulată politic: „FCDL a luat naștere în urma multelor întâlniri 
ale comunității în curs de evacuare din cartierul Rahova-Uranus cu grupuri de sprijin și cu 
persoane evacuate din alte zone ale Bucureştiului. Solidaritatea creată a dus la organizarea 
de proteste și acțiuni juridice ce au avut, parțial, rezultatele scontate” – (Lansarea Frontului 
Comun pentru Dreptul la Locuire – fcdl.ro, Critic Atac, 2014). 
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Imagine 1. Interior fostă casă naționalizată. Hala Traian. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 4. Fostă casă naționalizată. Strada Thomas 
Masaryk. Sursa: Cercetare de teren

Imagine 2. Curte fostă casă naționalizată. Hala Traian. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 3. Curte fostă casă naționalizată. Hala Traian. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Locuirea în spații disputate. Case naționalizate, retrocedări și evacuări în București ANEXE
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Imagine 5. Construcție gard în jurul zonei de case dărâmate. 
Strada Vulturilor, aprilie 2015. Sursa: Cercetare de teren

Imagine 8. Obiecte de gospodărie depozitate în stradă. 
Evacuaţi Vulturilor. Aprilie 2015. Sursa: Cercetare de teren

Imagine 9. Barăci, strada Vulturilor. Iunie 2015.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 6. Baracă strada Vulturilor. Locatari 
evacuați, aprilie 2015. Sursa: Cercetare de teren

Imagine 7. Baie improvizată în spațiul public. Vulturilor, 
iunie 2015. Sursa: Cercetare de teren

Locuirea în spații disputate. Case naționalizate, retrocedări și evacuări în București ANEXE
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Mare, curat și frumos. De la blocul comunist la ansamblu rezidențial
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de tip „ghetou”. Cămine din aleea Nehoiu
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- Rezumat -
Portret al căminelor din aleea Nehoiu, articolul surprinde aspecte cotidiene ale locuirii 

în spaţiul public şi cel privat. Analizează căminul în raport cu dinamica de grup şi relaţiile de 
vecinătate și schiţează profi lul cultural al locatarilor din bloc, precum şi strategiile de adaptare 
ale acestora la resursele existente prin extinderea spaţiului locativ, sprijin material și locuire 
colectivă. După cartografi erea preliminară a zonei, cercetarea încearcă să producă o radiografi e a 
„ghetoului”, caracterizat prin probleme de infrastructură, acces limitat la resurse, servicii și sărăcie. 
Defi ciențele sunt compensate prin prisma caracteristicilor culturale ce îi defi nesc pe locuitorii zonei 
– valorile familiei extinse și solidaritatea comunităţii. Aceasta din urmă se manifestă nu doar în 
raport cu problemele pe care le au de înfruntat, dar şi în legatură cu aspectele plăcute ale vieţii - 
petreceri, botezuri, timp liber, hobby-uri. Comunitatea devine astfel mai importantă decât spaţiul 
fi zic privat deţinut. Aspectele ce ţin de interacţiunea cercetătorului cu spaţiul şi locuitorii din zonă 
au fost notate.

- Abstract -
Collective living and solidarity in the areas of “ghetto”. Hostels in Nehoiu Alley

As a portrait of the hostels situated in Nehoiu alley, this article captures the everyday aspects 
of living in public and private spaces. The paper analyzes the hostel in relation to group dynamics 
and neighborly relations and outlines the cultural profi le of the tenants of the building, as well as 
their coping strategies to existing resources by extending the living space, material support and 
collective housing. After the preliminary mapping of the area, the research tries to produce a 
radiography of the “ghetto”, characterized by infrastructure problems, limited access to resources, 
services and poverty. The shortcomings are compensated through the cultural characteristics that 
defi ne the inhabitants - the extended family values and community solidarity. The latter manifests 
itself not only in relation to the problems they have faced, but also regarding pleasant aspects of 
life - parties, christenings, leisure, hobbies. Thus, the community becomes more important than the 
physical space privately owned. Issues concerning the interaction of the researcher with the space 
and its residents have also been noted. 
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Căminele din aleea Nehoiu

Căminul analizat se găsește în complexul de blocuri cu funcţiuni de locuinţă colectivă, 
cuprins între străzile Drumul Creţeştilor, Arcadia şi o stradă fără nume. Blocurile au fost construite 
în anii ‘70 odată cu Întreprinderea Maşini Grele Bucureşti (IMGB). Moştenirea culturală a 
economiei şi a industrializării socialiste se rezumă în această zonă la cele zece blocuri cu patru 
etaje, tip vagon, cu profil de cămin. Patru etaje, o singură scară cu coridoare pe fiecare etaj 
care se întind dintr-un capăt în celălalt împărţind clădirea în două. În capătul coridoarelor şi 
pe mijloc sunt băile comune. Blocurile sunt scorojite, construite din plăci de beton pe suprafaţa 
cărora poţi identifica straturile de culoare aplicate de-a lungul timpului. Gradul de utilitate al 
zonei este foarte scăzut: accesul la trafic nu este convenabil, serviciile şi utilităţile sunt deficitare 
şi de proastă calitate, nu există forme de recreere și de petrecere a timpului liber în zonă.

La prima vedere am putea afirma că locuirea în zona Nehoiu este precară, dacă ne referim 
la lipsa accesului la utilităţi (apă caldă, canalizare, salubrizare) dar şi la un număr mare de 
oameni care locuiesc împreună într-un spaţiu comun restrâns. Accesul la apa rece fluctuează şi 
depinde foarte mult de situaţia materială a locatarilor. Dacă administraţia blocului acumulează 
datorii şi intră în incapacitate de plată, robinetul se închide automat. Acelaşi lucru se întâmplă şi 
când vine vorba de electricitate.

Eu le zic mereu să dea fiecare cât poate. La toţi le zic asta. Să fie la zi cu întreţinerea. Că apoi 

e greu. (administrator bloc)

Oamenii nu au acces la gaze. Folosesc butelia şi aragazul, ambele atât pentru gătit cât 
şi pentru încălzirea gospodăriei pe timp de iarnă. Alimentarea cu gaz se face la o stație de la 
Apărătorii Patriei, la un interval de aproximativ 2-3 săptămâni. În cămin viaţa bate filmul, viaţa 
bate televizorul. Pe perioada observaţiilor rareori s-a întâmplat ca oamenii strânşi în faţa blocului 
să vorbească despre politică, filme, emisiuni de entertainment, despre tabloide sau orice care 
are legătură cu televizorul.

Aspecte metodologice, limite ale cercetării

Rezultatele cercetării de faţă, care are ca principal obiectiv documentarea şi analiza spaţiilor 
de locuit din zonele de tip „ghetou”, sunt exploratorii1. Acest fapt se datorează complexităţii temei 
studiate dar şi pentru că cercetarea capătă valoare dacă în analiza luăm în calcul un cumul de 
factori economici, sociali şi culturali. Analiza căminului ar trebui să includă un studiu continuu 
al proceselor şi nu acţiuni izolate. În situaţia de faţă, acţiunile de cercetare au fost mai degrabă 
izolate, în sensul în care locuirea din căminele din aleea Nehoiu nu a fost urmărită încontinuu, 
şi pentru că analiza a fost efectuată din postura cercetătorului „musafir”. Simpla prezenţă în 
comunitate a ridicat automat un set de bariere între mine şi locuitorii zonei, bariere care s-au 
păstrat mereu, în ciuda eforturilor de integrare. Astfel, principalele constrângeri în abordarea 
temei sunt legate de timp, spaţiu şi rolul asumat. O perioadă mai lungă pentru desfăşurarea 
terenului şi stabilirea unui alt raport de interacţiune cu localnicii, dintr-o altă postură decât cea 
a studentului care vine şi studiază locuirea în „ghetou”, ar fi putut aduce mai multe rezultate. 
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Articolul suprinde o parte din contrastele din interiorul comunităţii. Am dat târcoale locuirii 
din aleea Nehoiu, intersectându-mă cu locuirea dintr-un anumit unghi, unghiul pe care oamenii 
din bloc mi l-au arătat, mai ales prin intermediul discuţiilor la care am asistat. De asemenea 
morfologia urbană a zonei m-a ajutat să surprind anume aspecte ale locurii. În analiză am 
încercat să surprind şi elemente ale întâlnirii mele cu locuitorii zonei, modul în care m-am 
prezentat şi cum am fost primit. Cum mi-am justificat prezenţa în comunitate, întâlnirea pe 
terenul lor? Cum am încercat să construiesc relaţii? Ce abordare metodologică am ales să 
folosesc? 

Prezenţa în comunitate cu pixul, agenda roşie, aparatul de fotografiat mi-au adus, chiar de 
la început, eticheta de ziarist, „da ce faci baiatul, ne dai la ziar?” Din postura de student, am fost 
transformat rapid şi fără echivoc în „ziarist”. Cu greu am putut remedia situaţia. Am renunţat 
treptat la idea de „interviu clasic” şi m-am concentrate mai mult pe discuţiile informale, discuţii 
care aveau loc de cele mai multe ori în faţa blocului. Reportofonul nu l-am folosit niciodată. 
Gândindu-mă retrospectiv la munca de teren, îmi dau seama că ar fi fost înţelept să nu fi folosit 
nici măcar agenda roșie. Niciodată nu i-am întrebat dacă e în regulă să iau notiţe, dacă se simt 
confortabil să fac treaba asta. Într-o dimineaţă un grup de domnişoare mi-a taxat abordarea, 
convinse de faptul că notiţele luate vor fi folosite în scopuri jurnalistice. 

Scrie acolo băiatu! Scrie că ne trezim dimineaţa, ieşim la capot cu cafeluţa în mână şi stăm vreo 

două ore la taclale. Bem cafea şi fumăm ţigara. După, mergem să ne schimbăm, ieşim iarăşi 

afară şi facem acelaşi lucru. Cu asta ne ocupăm noi aicea!

Majoritatea fotografiilor din teren au fost realizate de copiii din comunitate, cărora le 
dădeam aparatul și îi rugam să facă poze. Au fost destul de receptivi la idee, ajutându-mă mult 
în acest fel. Collier (1986) spune că cei care trăiesc în modernitate sunt „slabi observatori ai 
realităţii cotidiene”, astfel aparatul de fotografiat devine un instrument necesar pentru colectarea 
informaţiilor. În timpul cercetării m-am gândit să organizez câteva ateliere de lucru cu copiii din 
comunitate (intervenţii urbane în spaţiul public, ateliere de desen şi origami, etc) ca modalitate 
prin care să câștig mai uşor încrederea părinţilor. M-am gândit şi la organizarea unor proiecţii 
de film. Din cauza constrângerilor de timp nu am reușit să le fac să se întâmple. 

Zonele de tip „ghetou” în context istoric

Orașele post comuniste din Europa de Est sunt caracterizate de o evoluţie interesantă, de 
la politici de urbanism centralizate la politici urbane liberale bazate pe competivitatea pieţei şi a 
investiţiilor private (Turnock 1997). Este şi cazul Bucureştiului care până în 1989 a fost supus unor 
politici urbane socialiste, trecând printr-un amplu proces de demolare şi restructurare, care au 
dus la creşterea densităţii clădirilor. „Începând din anul 1965, dezvoltarea Capitalei intră într-o 
nouă etapă, marcată prin amplificarea programelor de construcţii socialiste pe scară mare, fară 
precedent, a oraşului Bucureşti. În această perioadă se construiesc marile cartiere Titan, Drumul 
Taberei, Berceni, adevărate oraşe noi, cu un număr mare de locuitori (respectiv 240, 165 şi 140 
de mii), grupând importante investiţii-locuinţe şi dotări socio-culturale” (Budişteanu 1980, 75). 
După 1989 a urmat o dezvoltare urbană haotică şi destructurată, cauzată de lipsa politicilor 
de urbanism şi a unui cadru de reglementare: clădiri construite ilegal, clădiri de patrimoniu 
demolate sau lăsate să se autodistrugă. 
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În tandem cu politicile socialiste urbane s-a desfăşurat, pe baza planurilor cincinale, 
dezvoltarea economică cu accent pe industria grea. Sistemul socialist dorea fondarea unei 
societăţi industrializate ca răspuns la nivelul scăzut de dezvoltare. Modelul economic propus 
şi implementat a fost represiv şi ineficient, dezvoltarea economică realizându-se cu un imens 
consum de resurse (Murgescu 2010). Adesea în anii ‘80, furnizorii de electricitate tăiau curentul 
la cartiere întregi cu populaţii de 300 – 400 de mii de locuitori. Consumul de energie era 
prioritizat, industria grea şi abia apoi consumatorii domestici (Chelcea și Pullay 2015).

În 1963 a fost înfiinţată IMGB, amplasată la marginea Bucureştiului. De-a lungul timpului 
aici s-au produse turboagregate, turbine de putere mici, echipament nuclear, prăjini de foraj, 
cilindri pentru laminoare. O dată cu deschiderea combinatului, au fost construite şi clădirile 
cu camere individuale pentru muncitori, cunoscute sub denumirea de cămine de nefamilişti. 
În proximitatea ansamblului de locuinţe, cinci ani mai târziu autorităţile au construit Liceul 
Tehnologic Miron Nicolescu, ce avea în dotare o cantină şi cămine pentru elevi. Acelaşi tipar 
l-am identificat şi în zonele industriale Pipera şi Industriilor, cartier Militari, zone: spaţiu industrial 
însoţit de colegiu tehnic şi locuințe grupate în cămine de nefamilişti. 

Totul era planificat înainte. Te aduceau la Bucureşti… dacă nu erai deja din Bucureşti. Te 

băgau la instrucţie la liceu. După ce terminau cu instrucţia, te băgau în fabrică şi îţi dădeau şi 

o cameră la cămin. Eu după cinci ani de zile m-am căsătorit. Am depus cerere şi am stat pe o 

listă de aşteptare până când am fost repartizat la un apartament cu două camere. 

La prima vedere putem identifica un model bine construit şi implementat de locuire, 
o planificare bine programată a vieţii. Ce s-a întâmplat însă cu căminele de nefamilişti din 
Bucureşti după revoluţie, după declinul industriilor grele? Ipoteza de la care am pornit este că 
anume aceste blocuri au trecut printr-un proces de ghetoizare sau se află în curs de ghetoizare. 

Definiţiile date ghetoului sunt contextuale. Mionel (2013) defineşte ghetourile urbane ca 
fiind „comunităţi dinamice de romi afectate de sărăcie, marginalizare şi stigmat”. Whitehead 
(2000) se raportează la ghetou ca la un spaţiu deteriorat social, „cu rate ridicate de săracie, 
violenţă şi boală, trafic şi utilizare de droguri, condiţii precare de locuire, lipsa accesului la 
educaţie”. Pentru Wacquant (2009), pe lângă definiţiile enunţate anterior ghetoul este o entitate 
cu dublă funcţie, aceea de a izola şi a exploata în acelaşi timp o minoritate.  Am trecut zona 
aleea Nehoiu printr-o serie de indicatori în baza cărora poate fi identificată o zonă ca fiind 
ghetoizată sau în curs de ghetoizare: locuire socială, acces la resurse şi servicii, starea structurii 
urbane, nivel de educaţie, nivel de violenţă, rata șomajului şi linia etnică. Menţionăm de la 
început că zona este percepută ca fiind ghetou, atât din interiorul comunităţii, cât şi din exterior. 
Acest statut conferă oamenilor care locuiesc aici oportunitatea de a-şi dezvolta mecanisme 
de coeziune internă şi organizare socială, mecanisme pe care nu le întâlneşti la alte tipuri de 
locuire. Zona este percepută ca fiind ghetou cel puțin la nivel discursiv şi în comparaţie cu alte 
zone înstărite din Bucureşti sau din afară. Relevante în acest sens sunt întrebările, urările sau 
catalogările care mi-au fost adresate sau pe care le-am auzit pe parcursul efectuării cercetării 
de teren: „Ce cauţi aicea la noi în ghetou?”, „Bine ai venit în Las Vegasul săracilor”, „Cartierul 
Primăverii”, „Ăsta e cartierul Dallas”, „Locul indienilor”.
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Indicatori ai ghetoizării. Proprietari și chiriași în aleea Nehoiu

Spaţiul din Drumul Creţeștilor este împărţit între zona locuinţelor sociale „unde stau ţiganii 
urâţi” şi zona cu proprietari şi chiriaşi. Imediat după ‘90, foştii chiriaşi ai căminelor de nefamilişti 
au avut oportunitatea să achiziționeze „garsonierele” în care locuiau. Alţii, după ce fabricile 
s-au închis, s-au întors în localităție de baștină, preponderent așezări rurale. Două clădiri 
din ansamblul de blocuri - cămine au fost achiziţionate în 2002 de Primăria Sectorului 4 și 
transformate în locuințe sociale, după o serie de cheltuieli din bugetul local de aproximativ 500 
de euro / metru pătrat, conform informațiile disponibile pe pagina de internet a Primăriei de 
sector. Cele două cămine sunt destinate în special persoanelor evacuate din casele retrocedate 
în schimbul unei chirii lunare de aproximativ 30 de lei2. Şi în blocurile vecine, care nu sunt 
deţinute de primărie, pot fi identificaţi chiriaşi.  

Acces redus la servicii şi resurse

Ansamblul de locuinţe descris se găseşte la periferia Bucureştiului, chiar în proximitatea 
judeţului Ilfov, lângă localitatea Popeşti-Leordeni. În afară de staţia de metrou Dimitrie Leonida, 
amplasată pe Şoseaua Berceni la 15 minute de aleea Nehoiu, mai întâlnim Colegiul Tehnic 
Miron Nicolescu. Tot în zonă, în afară de case, se întinde uriaşul spaţiu industrial IMGB şi 
mici afaceri dezvoltate în halele construite în jurul fostei fabrici. Infrastructura pentru cultură 
lipseşte cu desavârşire. Piaţa, spitalul şi şcoala sunt la Aparătorii Patriei. Pentru cumpărături mai 
consistente oamenii merg la piaţa din Berceni şi la cele mai apropiate hypermarketuri.

Degradarea structurii urbane

Zona a beneficiat de lucrări de infrastructură în 2008 când Cristian Popescu (Piedone) 
a fost ales primar. Ca urmare a intervenţiei Primăriei Sectorului 4, aleile dintre blocuri au fost 
pavate. Până la efectuarea îmbunătățirilor, atunci când ploua, oamenii „mergeau prin mocirlă 
ca în Evul Mediu”, după cum ei înșiși povestesc sau „ne puneam pungi de plastic în picioare ca 
să putem merge la muncă”. Primăria a instalat în fața fiecărui imobil câte două bănci, coşuri de 
gunoi, a rezolvat problema iluminatului stradal prin instalarea unor stâlpi de electricitate. În jurul 
copacilor au fost puse gărduleţe, iar între strada Arcadia şi aleea Nehoiu a fost amenajat un 
spaţiu de joacă pentru copii, cu leagăne, balansoare, bănci și tobogan. În perioada 2008-2009, 
blocurile de locuinţe sociale au fost renovate complet, dotate cu băi individuale, izolate termic. 
Tot atunci strada care uneşte Drumul Creţeştilor de Bulevardul Metalurgiei a fost asfaltată. 

Zici că au muşcat izolaţia termică din ele… când nu au ce face, mai dau o gaură în bloc. (…) 

Eu nu înţeleg ce se petrece acolo. Le-au dat condiţii de lux şi şi-au bătut joc de ele. Când nu 

e locşorul tău, nu te interesează. Te pişi pe el. 

Problemele legate de canalizare persistă: fosta administratoare a blocului analizat a fost în 
audienţa la primărie şi le-a cerut începerea lucrărilor la canalizare. E mulţumită de reuşită, chiar dacă 
doar jumatate din problemă a fost rezolvată. Până la refacerea completă a sistemului, subsolurile 
blocurilor rămân inundate. Mai mult, din cauza arhitecturii clădirilor, partea din spate a blocurilor 
este mereu inundată. Concret, blocurile sunt mărginite de un şanţ cu apă de canalizare. Unele 
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sunt acoperite cu un grilaj de metal, altele sunt acoperite doar de gunoaie. Se întâmplă deseori 
ca, din cauza neatenției, câte un copil să mai cadă în mormanul de gunoaie. Niciunul însă, spun 
localnicii, nu s-a înecat fiind mereu salvaţi de către locatarii care se aflau în proximitate. Prezenţa 
apei şi a gunoaielor aduce cu sine prezenţa şobolanilor, „dar ne-am obişnuit cu ei. Noi cu ei şi 
ei cu noi!”, după cum explică un locatar. Acesta este un alt element care semnalează degradarea 
structurii urbane, prezenţa containerelor de gunoi „parcă uitate de autorităţi” şi a şobolanilor „cât 
pisica de mari”. Spaţiile virane din proximitatea ansamblului de blocuri s-au transformat în gropi 
de gunoi. Fosta administratoare îşi aminteşte cum arăta blocul când a venit prima oară în zonă: 
„Pe casa scării nu erau geamuri şi cred că nu fusese niciodată zugrăvit. În spatele blocului erau 
mormane de gunoi. Opt containere de gunoi s-au strâns în 2012. Gunoi de 20 de ani!”

Holurile sunt şi ele într-un stadiu avansat de deteriorare, cu pereţi decăzuţi, mâncaţi de 
igrasie. Peste pereţii scorojiţi atârnă conductele de canalizare improvizate de către localnici şi 
cablurile Digi, pentru televiziune şi internet. Totuşi puţine familii au acces la internet.

Nivel de educaţie 

Nu am găsit statistici referitoare la nivelul de educaţie al locuitorilor din zonă. Unii copii 
merg la şcoală, alţii nu. La cei mici, situaţia e mai clară decât atât. Nu merg la grădiniţă, stau cu 
mamele acasă. Majoritatea adulţilor cu care am interacţionat ştiu să citeasca şi să scrie. A. este 
în clasa a șaptea dar nu ştie sigur dacă vrea să meargă la liceu. Poate e vreo şansă să meargă 
la Colegiul Tehnic „Miron Constantin”, dar nu e nimic sigur. Îi place foarte mult să joace fotbal. 
Ghinionul lui e ca şi-a sucit piciorul şi acum are nevoie de recuperare. Tatăl lui lucrează pe 
şantier în construcţii. Fata lui M., care aproximativ 18 ani, mă întreabă dacă poate să dea şi ea la 
facultate. Îmi spune că are șapte clase. Îi mărturisesc că înainte de facultate ar trebui să meargă 
să facă şi liceul, altfel nu poţi merge la facultate. Zâmbeşte şi nu mai spune nimic.

Locuințele nu sunt propice studiilor. Acest aspect are legătură atât cu dimensiunea casei, 
cât și cu resursele şi tradiţiile urmate în gospodărie și comunitate. O parte din copii merg la 
şcoală pentru scurte perioade de timp, rata abandonului şcolar fiind ridicată. Nu prea am văzut 
copii mergând spre şcoală sau venind de la şcoală. Nu am văzut ghiozdane, rechizite, creioane 
sau materiale pe care în mod obişnuit le vezi într-o casă. Nu am asistat la discuţii despre situaţia 
şcolară, înscriere la şcoală, probleme cu profesorii sau colegii de clasă. Proiecţiile de viitor ale 
copiilor sunt strâns legate de spaţiul în care locuiesc.

Nivel de violenţă 

Locuitorii din Nehoiu nu sunt interesaţi și nici nu vor să povestească despre violenţa din 
zonă sau diferitele aspecte ale acesteia. Dramele, necazurile şi le păstrează pentru ei. Nu părăsesc 
comunitatea. Presiunea exterioară, prezenţa mea, manifestată prin posibilitatea „de a da din casă”, 
antrenează coeziunea internă a locuitorilor din zonă. Atitudinea este una conservatoare, de apărare 
faţa de pericolul de activare a mecanismelor de discriminare. Sunt precauţi, deşi dau dovadă de 
o dezinhibare totală şi par că nu se sinchisesc de prezenţa mea. Vorbesc aproape despre orice, 
mai puţin despre problemele stringente (furt, închisoare, violenţă). Unitatea se manifesta şi prin 
sprijin reciproc. Se practică un tip de înrudire foarte strâns, iar prieteniile sunt foarte solide. Putem 
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să mergem până într-acolo încât să ne imaginam blocul drept un sat mic, cu 150 de gospodării, 
unde toată lumea se ştie cu toată lumea, unde familia extinsă este în continuare regula (în unele 
cazuri locuiesc cel puţin trei generaţii sub acelaşi acoperiş), cu relaţii de vecinătate foarte puternice 
și unde lumea se ajută reciproc. Rareori se întâmplă ca generaţiile noi să părăsească comunitatea. 
Căsătoriile sunt pregătite de când copiii sunt mici: „Am pus eu ochii pe o fată pentru D. E în clasa a 
șaptea. Are 13 ani. Până la 20 l-am însurat”. Şi, păstrând paralela, în blocul analizat există un set de 
reguli şi reglementări informale. În comunitate există lideri informali (doamna O.) care normează 
comportamentul deviant sau care ar putea duce la slăbirea coeziunii comunităţii (alcool, violenţă 
domestică, abandon familie, chestiuni ce ţin de sănătatea membrilor comunitaţii).

Note de jurnal. Aleea Nehoiu, 25 aprilie 2015
Din scara blocului iese un bărbat cărunt la vreo 65 de ani, cu capul mare şi ochii 

bulbucaţi. E de statură medie, pătrățos şi cu burtă. Se poartă la bustul gol. Are în mână o 
pungă. Are profilul de fost muncitor de uzină. Din discuţiile cu doamna O., înţeleg că se 
duce spre magazin să îşi cumpere un pet de bere. Doamna O. e nemulţumită: „Păi aşa ne-a 
fost vorba? Degeaba te-a dus fii-tu la dezalcoolizare. Ştii că nu ai voie să mai bei. Dacă o ţii 
tot aşa o să crăpi”. El zâmbește, se scuză că o viaţă are şi că bea şi el o bere. Nu se duce să 
spargă butoiul. La întoarcere nu scapă nici de gura lui B., prietenă bună cu O. „Cumetre, o 
să dai de dracu! Măcar de dragul nepoţilor nu mai bea! Ţi-ai luat pastilele? Le-am luat, le-am 
luat” şi pleacă bucuros spre apartament.

Drogurile nu sunt la modă pe aleea Nehoiu (așa cum sunt în Ferentari sau în zona căminelor 
de nefamilişti din Valea Cascadelor, unde în timpul observaţiilor am identificat grupuri de tineri 
afectaţi de consumul drogurilor). Pe perioada efectuării cercetării, violenţa domestică nu mi-a 
fost afişată. A., puștiul de clasa a șaptea, mi-a povestit despre o femeie care fusese bătută de 
bărbatul ei până când a făcut infarct (după două zile). Nu am aflat motivul, oamenii nefiind prea 
dornici să povestească incidentul. Nici eu nu am insistat văzând că nu vor să afişeze problemele 
din comunitate. Asta poate şi pentru că raportul de încredere dintre mine şi ei nu era foarte 
consolidat la acel moment. Altfel, ţipete, urlete, ameninţări auzi mereu în preajma blocului. La 
fel şi poveşti despre viaţa grea din ghetou.

Un domn care locuieşte în zona de case din proximitatea blocurilor, şi care mai vine la buticul 
construit la parterul unui bloc, îmi povesteşte că în zona locuinţelor sociale, seara sau noaptea, se lasă 
cu scandal mare: „Muzică, curve, scandal, săbii şi interlopi. Şi bineînţeles cu poliţie! Lumea a început 
să fie sătulă de scandaluri. Sună imediat la poliţie”. Domnul stă aşezat pe scaunul din plastic, iar eu 
lângă mă rezem de gardul de fier care împrejmuieşte plopul din faţa blocului. Continuă povestea 
despre combinaţiile dintre interlopi, primăria de sector şi poliţie: „A avut înţelegeri Piedone cu ceilalţi 
primari de sector, şi tot aduce aici clanuri de ţigani. La un moment dat stăteau într-o cameră 15 inşi. Şi 
cum nu încăpeau toţi, s-au extins şi pe hol. Da, nu te uita aşa la mine! Dimineaţa, dacă locuiai în F2, 
până să ieşi din clădire făceai slalom printre ţigani”. Stând pe gard mai aflu de un rău platnic cuţitar. 
Povestea s-a încheiat cu o tăietură aplicată pe faţa administratorului unor cămine. „Să nu vii noaptea 
pe aici, că e diferit faţă de ce vezi ziua”, m-a îndrumat el. L-am ascultat şi nu am venit noaptea în 
cartier. De fiecare dată când am ajuns în zonă, am avut oarecare reţineri, mereu atent la ce se 
întâmplă în jurul meu. Cum s-ar zice, am intrat mereu „cu garda sus” şi păstorit de un sentiment de 
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frică. Au fost momente în care m-am lăsat condus de stereotipuri: aproape niciodată cu bani la mine; 
telefonul, închis în prealabil, îl țineam în borseta de la brâu. De altfel niciodată nu l-am folosit cât timp 
am fost prezent în comunitate, iar pozele au fost făcute cu un aparat de duzină, gândindu-mă că în 
orice moment aş putea avea probleme cu el.  

 Ultima dată când am mers pe teren am fotografiat-o pe tanti A. cum spăla covorul. De mine 
s-a apropiat un „băieţaş” care mi-a cerut să îi fac şi lui poze. Nu îl cunoşteam. După ce i-am făcut 
câteva poze, a zis să merg să îi fac şi cu unchiul său care era pe banca din faţa blocului. Am mers 
acolo, le-am făcut poze. Nemulţumit de cum a ieşit a început să fie un pic agresiv: „Dă aparatul la 
mine!! De unde se şterg? Las’ că le descarc eu”. S-a ridicat şi a plecat cu aparatul în scara blocului. 
După vreo 20 de secunde s-a întors şi m-a luat la rost: „Ia zi mă! Ce tot faci tu poze? De unde eşti 
tu? De la poliţie?” Mă ia de gât, nu ştiu dacă prieteneşte sau ca să mă sperie. Apoi îmi ridică tricoul 
ca să mă verifice. Dacă sunt gabor, dacă nu sunt? Cert e că a văzut borseta lipită de abdomen. 
După câteva momente mi-a dat aparatul. Unchiul său şi încă un puştan prezenţi la scenă m-au 
asigurat că glumeşte. Eu nu am simţit asta. 

După cele întâmplate, mă gândeam la vorbele pe care mi le-a spus tanti I.: „Să nu te duci în 
altă parte, să stai aici cu noi! Ceilalţi sunt sălbatici, nu or să te ajute. Ba mai mult, o să intri în belele”. 
Din afară nu pare că dinamica din celelalte blocuri diferă. Dar cumva, bula de siguranţă creată în 
jurul doamnelor din zonă m-a făcut ca mereu să mă îndrept într-acolo şi rareori să mă aventurez  
în afara perimetrului din jurul clădirii şi a părculeţului.

O singură dată am văzut maşina poliţiei patrulând prin cartier (în timpul zilei desigur, 
noaptea nu am fost prin zonă). Nu mi-am dat seama care e relaţia comunității cu poliţia. Aflu 
din discuții că poliţia îşi face apariţia atunci când se dau bairamuri în cartier (nunţi, botezuri, 
onomastice), chiar în spatele blocului: „E doar o formalitate! Vin să îşi primească şi ei şpaga! Noi 
aşa ne distrăm! Ce or să facă?” La petreceri sunt invitaţi toţi vecinii, organizarea fiind asigurată 
logistic de toată lumea. Contribuie fiecare cu ce poate, cu ce are: unii aduc mese, alţii scaune, 
unii aranjează cu lăutarii, alţii vin cu grătarul. Doar „suntem ca o mare familie aici! Şi la bune şi 
la rele!”, îmi explică o doamnă. 

Rata şomajului

Nu am găsit date privind ocuparea forţei de muncă în zona aleii Nehoiu. Bărbaţii lucrează 
în construcţii, ca zilieri, iar unii merg la muncă în străinătate, în special Italia și Spania: „Am 
lucrat mai toţi bărbaţii când s-a construit Mega Mall-ul din Pantelimon. Acum nu mai lucrez. 
Stau şi o belesc. Uite aşa aici pe banca asta”. Deseori când nu găsesc de lucru în construcții, se 
angajează la firmele de salubritate. Iar majoritatea femeilor se ocupă de gospodărie (curăţenie, 
mâncare, spălat, etc) şi de creşterea copiilor. 

Linia etnică 

Populaţia majoritară în blocul analizat este de etnie romă. O bună parte locuiesc în cămine 
de când au fost construite, unii locuiesc din momentul în care au fost evacuaţi din casele 
retrocedate. Nu îşi spun romi sau ţigani – nici măcar nu vorbesc în limba romani (deși cei mai 
în vârstă cunosc limba). Pentru doamna O., liderul informal al comunităţii „ţiganii urâţi”, aşa 
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cum îi numeşte, sunt cei care fură şi cei care nu respectă regulile comunităţii: „Acolo în celelalte 
cămine sunt numai ţigani care fură şi fac tot felul de stricăciuni”. 

15 m2 spațiu locuibil

Pentru fiecare individ, locuirea este o experienţă unică, individuală, pe care de cele mai multe 
ori nu o experimentează împreună cu ceilalţi. Dar exista unele situaţii în care locuirea înseamnă mai 
mult decât individualitate, casele „fiind puncte nodale deschise către şi create de relaţiile sociale care 
se dezvoltă peste ele” (Easthope 2004).

Locuirea este strâns legată de existenţa unui loc, a unei case. Casa îndeplineşte mai multe 
funcţii în viaţa unui om. Peter King (2004) subliniază legătura personală puternică cu locuinţa, 
acesta fiind spaţiul ce oferă securitate şi siguranţă, şi în acelaşi timp permite momente de intimitate 
cu cei dragi. Comparativ cu obligaţiile civice pe care omul este nevoit să le îndeplinească în 
spaţiul public, casa este spaţiul unde poţi dezvolta relaţii intime de dragoste şi afecţiune. E un 
loc unde individul poate să se retragă şi să îşi construiască lumea care îi place, un loc unde nu 
mai depinde de ceilalţi. Este un spaţiu unde poate fi el însuşi. În accepţiunea lui Rakoff (1977) 
casa este un obiect cultural cu semnificaţii. 

Prezenţa casei, structura acesteia şi funcţiile pe care le îndeplineşte ataşează un număr mare 
de semnificaţii şi spațiului aflat în proximitate. În anumite contexte şi în legătură cu activităţile 
desfăşurate în cadrul acestuia, spaţiul public din jurul casei / blocului poate fi văzut ca o extensie 
a spaţiului privat, mai ales în zonele de locuire precară şi unde accentul se pune mai degrabă 
pe viaţa comunitară decât pe viaţa privată.

Pentru Ciprian Mihali (2001) casa nu este doar un simplu adăpost, ci și un „reper absolut al 
existenţei umane”. Casa reprezintă centrul existenţei, întrucât este „cea mai cunoscută şi asupra 
căreia avem posibilitatea de a acţiona imediat”. Casa este locul unde nimic nu mai rămâne 
de descoperit, unde fiecare aşteptare a fost deja satisfacută. Bachelard (1999) defineşte casa, 
într-o perspectivă fenomenologică, drept „colţul nostru de lume, primul nostru univers”, locul 
unde poţi să visezi, fiind pilonul de stabilitate în viaţa unui om. După Easthope (2004) casele 
sunt locuri cu o încărcătură socială, psihologică şi afectivă puternică pentru individ şi pentru 
grupuri. Pentru a înţelege legătura unei persoane cu o casă, atenţia trebuie concentrată „asupra 
înţelegerii relaţiilor lor sociale, psihologiei si emoţiilor lor” (Bachelard 1999). 

Casa este mai mult decât o posesie. Casa facilitează sau restricționează accesul la o slujbă, 
la o familie, la oportunităţi de petrecere a timpului liber şi mai ales la comunitate. Sunt foarte 
multe situaţiile, aproape în unanimitate, când persoanele fără adăpost nu îşi pot găsi un loc de 
muncă din cauza lipsei actelor de identitate. Nu ai locuinţă, nu ai act de identitate.

Mai degrabă decât deţinută, casa este folosită. Reprezintă un cadru unde o serie de activităţi 
pot fi satisfăcute: reproducere, hrană, odihnă - în cazul locuirii de subzistenţă. În anii ‘60 pentru 
populaţia haitiană care locuia în zonele rurale şi în cartierele urbane sărace, casa însemna un 
loc unde să „dormi, să te fereşti de intemperiile vremii, să pregăteşti mâncare şi să depozitezi din 
provizii” (Wingfield 1966). Dar pentru unii casa poate ajunge să simbolizeze un anumit statut social 
în comunitate, fiind o măsură a succesului. Dincolo de funcţiile de bază oferite, casa oferă informaţii 
despre persoanele care locuiesc în ea. Este ceea ce Francescato (1993) numeşte „semantizare 
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socială”. Caracteristicile casei influenţează în mod direct funcţiile pe care aceasta le îndeplineşte. Mai 
mult decât atât, structura şi funcţiile casei influenţează funcţiile familiei (Belcher 1972). Camerele în 
casele europene timpurii nu aveau funcţii fixe. Nu existau camere pentru gătit, loasir, pentru odihnă 
(Hall 1966). Diferenţierea internă a camerelor este de factura recentă, începând cu anii ‘40. 

În cazul locuirii din aleea Nehoiu, atât nivelul socio-economic scăzut cât şi dimensiunea 
redusă a spaţiului duc la un număr limitat de funcţii pe care o casa le poate îndeplini. O cameră 
de 15 m2 nu  oferă spaţiu de joacă pentru copii, nu reprezintă un loc oportun pentru invitat 
musafiri. Aici nu pot fi desfăşurate activităţi de divertisment sau recreative: în cel mai bun caz, în 
funcţie de câţi membri ai familiei sunt prezenţi în casă, locatarii se uită la televizor şi ascultă muzică. 
În camere pot fi desfăşurate activităţi ce variază de la dormit, gătit, servit masa, timp petrecut 
împreună cu membrii familiei, spălat rufe, reproducere, igienă intimă. 

Ei… Cum ne spălăm? În lighean, în mijlocul casei. Doar nu o să mă car acum cu ligheanul şi 

cu apa până în capătul coridorului. Punem apa la încălzit, o potrivim cu apă rece şi ne spălăm. 

Dacă gospodăria este prevăzută cu o baie, aici pot fi desfăşurate şi activităţi de igienizare. 
În ultimii ani, mai mulţi locatari au sacrificat 4 m2 din cei 15 pentru a-şi construi toaleta în casă. 
Conectarea la canalizare se face prin tuburi de plastic cu diametru de 20 de cm, tuburi care 
sunt poziţionate în exteriorul blocului, pe orizontală, pe verticală, pe diagonală. Altfel, activităţile 
de igienizare se desfăşoara într-un spaţiu comun, băile comune din capătul coridoarelor. Merită 
menţionat faptul că băile se găsesc într-un stadiu avansat de degradare – tencuiala căzută, 
pereţii acoperiţi de mucegai, uşa de la intrare putrezită, cu vopseaua scorojită şi fără clanţă. 
Geamurile de la ferestre sunt sparte. Miroase a clor şi a urină. O baie este dotată cu patru 
toalete, fiecare dintre acestea fiind închisă de o uşă cu lacăt. Uşile, la fel ca cea de la intrarea 
principală sunt fără clanţe, sunt roase, abia stau în balamale. Între uşi şi peretele de sus, unii 
locatari şi-au prins o prelată, pentru a avea parte de intimitate.

N-am bani pentru toaleta în casă. De unde să dau două milioane? E jumătate din pensie. E mai 

greu, dar n-o să mor acum că n-am toaletă în casă. Mă mai duc din când în când să arunc cu 

nişte clor... Facem cu rândul. Împart buda cu alte două vecine. 

Dar această situaţie nu e întâlnită la toate băile comune. Din nevoia de mai mult spaţiu, 
unele dintre ele au fost revendicate, renovate şi transformate în spaţiu de locuire. Smith (1990) 
spune că ocuparea teritoriului este o caracteristică fundamentală pentru existenţa umană. 
Nu am putut afla cu certitudine cum aceste revendicări au fost posibile, în ce condiţii şi cu 
acordul cui. 

(…) pur şi simplu au fost ocupate. Nimeni nu le mai folosea. Erau focare de infecţie. Pline de 

căcat şi pişat. Cine a avut curajul să le pună la punct şi să locuiască în ele, s-a băgat. 

La etajul doi, chiar pe mijlocul coridorului, domnul H. mă duce să îmi arate o baie 
comună transformată în locuinţă de „cinci stele”, cum o numeşte el. Acum aici locuiește fata 
lui, cu ginerele şi cu nepoţelul de trei ani. Camera este izolată, vopsită în alb, cu ferestre 
termopan, cu parchet şi este prevăzută cu o baie, cabină de duș şi boiler. Spaţiul arată 
ca o cameră de hotel:  cu mochetă pe jos, pat, draperii mov la ferestre, un televizor pe o 
noptieră şi un dulap. Lângă dulap pot fi observate câteva cutii cu haine şi jucării. Pe peretele 
estic este prinsă o icoană cu Fecioara Maria. Costurile renovării s-au ridicat la aproximativ 
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100 de milioane, îmi spune domnul H., bani câștigați din munca în construcții (imagine 6, 
anexe).  

Banii i-am avut de la Mega Mall. Am lucrat acolo multă vreme până când s-a ridicat magazinul 

şi am strâns şi i-am investit aici. Baie e folosită şi de mine şi de nevastă şi de copiii noştri. O 

folosim la comun, toţi cei din familie. 

Extinderea. Balconul salvator 

Ocuparea teritoriului se manifestă nu doar prin transformarea unei băi în spațiu de locuit, 
ci şi prin extinderile improvizate ale locuinţelor. Membrii comunităţii se implică în producerea 
spaţiului. Sunt limitaţi de constrângeri şi ghidaţi de dorinţe. Pentru a-şi satisface nevoia de 
spaţiu, adică pentru a mări suprafaţa locuibilă de 15 m2, o parte dintre oamenii care locuiesc 
în blocul analizat şi-au construit balcoane. Balconul extins este un fenomen specific pentru 
toate fostele cămine de nefamilişti din zona Berceni, Drumul Creţeştilor. În funcţie de etaj se 
folosesc materiale şi tehnici diferite. Cele de la parter sunt construite direct pe trotuar, din BCA 
şi tencuite. O parte din balcoanele de la primul etaj sunt susţinute de piloni din cărămidă şi 
ciment. Iar majoritatea extensiilor de la etajele superioare sunt susţinute de bârne metalice şi 
sunt învelite din materiale ușoare, plăci de fibrociment sau policarbonat compact, structurat sau 
profilat. 

Cei de la primărie îşi bat joc de tine. Te duci cu proiect, cu șpagă, şi nu vor să îţi dea 

autorizaţie. Dar nici nu am avut probleme. Niciuna dintre ele nu a fost demolată până acum. 

Autorităţile tolerează astfel de modificări şi improvizaţii întrucât ştiu că îmbunătăţesc calitativ 
locuirea pentru cei care reușesc să facă rost de resursele financiare pentru a-şi extinde locuinţa 
în acest mod. Aceste spaţii sunt folosite în special pe post de cămară / depozitare, iar în unele 
cazuri găzduiește bucătăria. Când spunem bucătărie ne referim la aragaz şi butelie, și uneori 
la frigider care, pe timpul iernii, este scos din priză „pentru a nu mai plăti curent degeaba”. Cei 
care au posibilitatea de a susține financiar încălzirea pe timp de iarnă în balconul extins, au 
transformat camera în dormitor. Extensii similare ale locuinţelor au fost observate în zona de 
ghetou din Ferentari, pe când căminele de nefamilişti din Pipera şi Preciziei (Militari) nu sunt 
prevăzute cu astfel de prelungiri ale locuinţelor.

Aronowitz (2007) denumește acţiunea de transformare a casei un act social şi poetic. Stanek 
(2011) povesteşte despre locuitorii dintr-un complex de locuinţe din Bordeaux, care în loc să se 
adapteze la apartamente şi să le ocupe „pasiv”, au ales să fie într-o permanentă conexiune cu ele, 
să trăiască „activ” în blocuri, să le transforme, să le convertească, să adauge elemente noi. Sgibnev 
(2013) punctează aceste manifestări de transformare a spaţiului ca forme de respingere a înţelegerii 
locuinţei ca un spaţiu static, folosit doar pentru supravieţuire. În situaţii de suprapopulare, „locuim 
șapte inşi în camera asta”, extinderea locuinței prin construirea balconului şi reutilizarea spațiului 
apare ca o soluție viabilă, dacă nu singura. Aglomerarea este un efect și al sărăciei structurale, o 
tânără familie neavând posibilitatea de a achiziționa o locuință proprie. La aceste cauze se adaugă 
și resorturile culturale, familia proaspăt constituită rămânând de cele mai multe ori în comunitate.

Transformarea casei în termenii lui Bouzarovski (2011) este prezentată ca „o manifestare 
materială la practicile economice alternative”. Dincolo de factorii economici, decizia de a 
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rămâne sau nu într-un apartament de 15 m2 este strâns legată şi de factorii culturali (obiceiurile, 
familia patriarhală extinsă) şi de capitalul social construit în jurul casei (legăturile puternice la 
nivelul locuirii colective). Locuinţa, dincolo de valoarea materială, capătă valoare în raport cu 
capitalul de relaţii construit în jurul gospodăriei (Round și Williams 2010). În aceste condiţii 
extinderea locuinţei este cea mai bună soluţie pentru a răspunde nevoii de mai mult spaţiu. 
Cum menţionam anterior, un apartament spaţios departe de comunitate nu reprezintă o soluție 
viabilă pentru oamenii care locuiesc în aleea Nehoiu.

Livingul din fața blocului. Locuire colectivă 

Oamenii din cămin se raportează la locuire într-un mod primar, materialist. Casa pentru 
ei oferă un adăpost fizic. Legăturile, înrădăcinarea nu sunt în raport cu cei 15 m2, dar mai 
degrabă în raport cu comunitatea din care fac parte. Vorbim mai mult despre locuire colectivă 
și atașament față de bloc decât de locuire individuală și atașament față de casă. Extrapolând 
definiţia dată casei de către Gurney (2000), putem spune că blocul analizat este ca un „depozit 
emoţional unde durerea, mânia, iubirea, regretul şi vina sunt experimentate şi în acelaşi timp 
depozitate, memorate şi sortate”. Se crează astfel o puternică „geografie domestică” la nivel 
de bloc, unde experienţa acumulată este normată şi transferată punctual şi la nevoie către 
ceilalţi membri ai comunităţii. În cartierele sărace, deseori periferice, uneori denumite şi zonă 
de „ghetou” pot fi observaţi foarte mulți oameni pe stradă. Acest aspect se leagă de faptul că 
gospodăria nu îndeplineşte funcţiile de socializare şi de divertisment, acestea fiind satisfăcute în 
spațiul public. 

Locuirea la bloc implică întâlnirea cu ceilalţi pentru schimbul de produse, idei şi sentimente. 
Locuirea privată presupune spaţiu de regăsire. Este locul unde individul se poate retrage din 
lume pentru a-şi defini şi dezvolta identitatea. Norberg-Schulz (1985) vede casa ca un loc 
familiar, unde rutina, banalul, cotidianul sunt prezente. Este un loc unde individul are măsura 
controlului asupra mediului înconjurator. Este spaţiul unde nu poate fi deranjat.

Construcţia fizică a unui loc este influenţată de realităţi fizice, economice şi sociale. Dar așa 
cum Gieryn (2000) explică, pe lângă construcţia fizică a unui loc vorbim şi despre modul în 
care locurile sunt interpretate, povestite, percepute, înţelese şi imaginate (deopotrivă de cei care 
le folosesc şi de cei care interacționează tangenţial cu ele). Construcţia subiectivă a unui loc are 
în vedere ideile pe care oamenii le dezvoltă în legătură cu acel loc. Există o legătură puternică 
între realitatea fizică a unui loc şi semnificaţiile oferite unui loc de către indivizi. Sack (2001) 
punctează simbioza dintre realitatea fizică şi subiectivă a unui loc: „(…) locurile nu pot exista 
fără noi. Dar la fel de important, nici noi nu putem exista fără locuri”. Raportarea la un loc poate 
fi o experienţă personală, dar este influenţată în mare parte de contextele sociale, culturale şi 
economice în care indivizii se găsesc.

Dincolo de neajunsurile locuirii (lipsa apei curente, servicii de salubritate precare, spaţii mici, 
canalizare defectuoasă, calitatea îndoielnică a utilităţilor oferite), oamenii se simt confortabil aici şi nu 
ar pleca în altă parte. În termenii lui Rose (1995) este vorba de „conștiinţa locului” care se formează 
din sentimentul că aparţii unui loc particular şi te simţi bine aici pentru că „felul în care te reprezinţi 
este simbolizat de anumite caracteristici ale acelui loc”. E un altfel de a spune că „nicăieri nu-i ca 
acasă”. De ce ai pleca dintr-o comunitate închegată, unde ai acces la resursele comune, la sprijinul 
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şi consultanţa membrilor? De ce ai pleca dintr-un loc unde oamenii din jurul tău au același statut 
ca şi tine? De ce rom fiind, să pleci dintr-o comunitate de romi? Și unde anume ai putea să pleci? 
Ar putea beneficiile materiale, un apartament cu trei camere să te facă să te simţi confortabil în 
condiţiile în care nu mai eşti printre semenii tăi? Spaţiul public din proximitatea blocului este îmbibat 
de semnificaţii, trăiri, experienţe şi sentimente, este locul unde în cea mai mare parte viaţa comunităţii 
se desfășoară. Aici vin veştile bune sau cele rele, aici lumea se confruntă cu necazuri sau sărbătoresc 
evenimentele importante. Aici e locul unde oamenii se întâlnesc, îşi spun povestea, glumesc, râd, 
se ceartă, se contrazic, intră în conflicte, fac tranzacţii, se împrumută, se ajută, sunt solidari unii cu 
ceilalţi. Aici oamenii au libertatea de a vorbi şi de a se exprima fără să fie îngrijoraţi că cineva îi va 
cenzura sau că le va bate obrazul că nu vorbesc „frumos”. Interacţiunile puternice dintre oamenii din 
aleea Nehoiu în spaţiul public, influenţate de cadrul economic, social şi cultural, produc o legătură 
puternică şi ireversibilă cu mediul în care locuiesc. Am observat că semnificaţiile date spaţiului din 
faţa blocului, prin modul în care este folosit, produs şi reprodus (câteva exemple: pensatul şi epilatul 
în public, tăiatul unghiilor pe banca din faţa blocului, spălatul covoarelor şi spartul seminţelor, băutul 
cafelei şi discuțiile – „bârfele” despre comunitate şi membrii acesteia) sunt atât de puternice încât ele 
devin parte din identitatea oamenilor care le experimentează. 

Puţini sunt cei care pleacă din Nehoiu, şi nu pentru că ar fi prizonierii ghetoului, a 
marginalităţii, dar pentru că aici e bine, aici e acasă. Oamenii simt că aparţin acestui loc, că 
e al lor. Separaţi de cultura dominantă, în acest spaţiu nu se mai confruntă cu stereotipurile şi 
prejudecăţile despre romi.

Eu locuiesc aici din anii ‘90. Soţul munceşte acum în Spania. Şi eu mă mai duc când e de 

muncă. (….) Am strâns bani. Nu ducem lipsa. Am fi putut să ne mutăm într-un apartament. 

Dar unde şi de ce? Ne e bine aici. Avem toate rudele aici cu noi… Ne-am renovat camerele 

şi am mai şi luat. Acum avem trei. Ca într-un apartament cu trei camere. 

În aleea Nehoiu viaţa se desfăşoară aşa cum o simt înșiși locatarii, la bustul gol, cu ţipete, 
cu muzică, petreceri în spaţiul public, spărgând seminţe în faţa scării, dansând, gătind la reşou 
pe holul blocului, cu blesteme și vorbe deochete. Nu sunt foarte mulţumiţi când apar străini în 
zonă, sau când au parte de vecini noi, dar practică un soi de toleranță reciprocă. 

Se uită ciudat la noi, zici că suntem veniţi de pe altă planetă. Dacă tot ai venit aici, apoi spune 

şi tu măcar bună ziua. 

Dacă ne referim la noii mutați în cartier, non-romi, aceștia sunt străini comunității de la 
blocul analizat. Îi vezi foarte rar, doar dimineaţa şi seara, când merg la muncă şi când se întorc. 
Interacţiunea lor cu membrii comunității este minimă. Rareori îi vezi mergând la magazinul 
de cartier, iar pentru ei spaţiul public din jurul blocului are doar funcţia de tranzit. De aici şi 
dificultatea de a interacţiona cu ei.

Aspecte culturale. Reciprocitate în Nehoiu

Spuneam la început că locuirea este strâns legată de contextul economic, social şi cultural 
în care se găsesc indivizii care o practică. În continuare voi prezenta câteva aspecte culturale ce 
descriu în special populaţia de etnie romă pentru a înţelege mai bine de ce locuirea colectivă 
este mai importantă decât locuirea individuală şi de ce accentul este pus mai degrabă pe 
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comunitate decât pe individ. Aspectele descrise în continuare, în ciuda exoticului aparent, se 
înscriu într-un cotidian firesc al celor care locuiesc în blocul din proximitatea Drumul Creţeştilor.

Reciprocitatea şi solidaritatea în vremuri de criză economică sau de dificultăţi sociale şi 
emoţionale sunt esenţiale pentru menţinerea coeziunii grupului. Datoria de a împărţi este în 
primul rând restrânsă la familia apropiată (părinţi, fraţi, surori, nepoţi, bunici) şi apoi la alte rude 
şi membri din comunitate. Maria Casa Nova (2007) într-un studiu dedicat pieţei muncii în 
rândul romilor vorbeşte despre „apayar” - cei care acumulează bogaţie fără să împartă, şi care 
ajung să fie „non-romi”, „apayar” fiind cei care „deviază de la spiritul ţigănesc”. Ajutorul acordat 
nu este întotdeauna voluntar. Rezultă din presiunea grupului asupra individului, care împarte 
pentru a evita excluderea din comunitate şi pentru a stabili raporturi de reciprocitate. Stewart 
(1994) vorbeşte despre „ethosul împărţirii” ca un „aspect fundamental al modului ţigănesc de 
a fi”, iar Formoso (1986) evidenţiază solidaritatea în rândul romilor ca un element superior în 
raport cu non-existența ei în rândul non-romilor. 

În aleea Nehoiu, solidaritatea este practicată de către locuitori în orice moment şi sub 
diverse forme: materiale, băneşti, servicii oferite pro-bono. Gătesc la comun, se cinstesc „zi 
de zi cu cafea şi cu îngheţate”, împart bunuri comune de uz casnic: detergenţi, mase, scaune 
(atunci când se organizează în spatele blocului nunţi, botezuri, majorate, aniversări), tacâmuri, 
furtun, etc. Uneori se întâmplă ca mâncarea să fie împărțită în faţa scării, salam, corcodușe, etc. 
Și eu am avut parte de această generozitate a oamenilor în repetate rânduri. În spatele gestului 
- mi-au oferit îngheţată, salam, seminţe, costiţă cu cartofi, pâine şi dulciuri - nu părea a fi nimic 
ascuns, doar intenţia de a împărţi cu mine. O singură dată am simţit că sunt testat, atunci când 
mi-au spus să nu-mi fie silă să mănânc după ţigani.

Note de jurnal. Aleea Nehoiu, 20 mai 2015
Astăzi mi s-a oferit de mâncare în ghetou. Am mâncat tocăniţă cu cartofi şi costiţă. Am primit 

şi castraveţi muraţi şi o sticlă de apă de jumătate de litru Borsec. A venit cu tava de mâncare afară 
acoperită cu o folie de staniol şi cu un prosop alb-roz. Mi-a lăsat tava cu mâncare şi apoi s-a dus 
la magazin să îmi cumpere o pâine şi apă. Am zis bogdaproste şi am început să mănânc. Unul 
dintre puşti mi-a făcut poze în timp ce mâncam şi apoi s-a dus şi a mai făcut poze în parc. Stau 
şi mă întreb de ce a insistat doamna să îmi dea să mănânc? La început cred că m-a testat cumva: 
m-a întrebat dacă nu vreau să îi iau o cafea. I-am zis că nu am cu ce, că sunt student şi nu prea 
am bani. Şi atunci m-a întrebat dacă nu vreau eu o cafea. I-am spus că nu am voie să beau, că 
am probleme cu inima. M-a întrebat dacă nu vreau o îngheţată, seminţe. I-am răspuns că abia 
am mâncat seminţe, chiar aici în faţa blocului cu doamna O. şi domnul H. A insistat şi m-a întrebat 
dacă nu-mi este foame. Şi i-am spus că îmi este puţin foame. Înainte să îmi aducă mâncarea mi-a 
zis să nu îmi fie silă să mănânc de la ţigani. I-am răspuns „în niciun caz”. În continuare îmi este 
greu să interpretez actul de generozitate. M-am gândit că ar putea fi o strategie de prezentare a 
comunităţii în care mă găsesc, ceva de genul că din puţinul pe care îl au, îl împart cu toată lumea, 
chiar şi cu cei de altă etnie. M-am gândit că are legătură cu faptul că au văzut că am potenţial 
de însurătoare. În repetate rânduri am fost întrebat dacă sunt însurat, dacă nu vreau şi eu o fată. 
Le-am spus că sunt aranjat la casa mea, că am şi eu fata mea.
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Acest tip de solidaritate practicată influenţează în mod direct funcţiile şi dinamica locuirii 
şi face trecerea de la locuirea individuală la cea colectivă: oamenii îşi fac duş în apartamentul 
prietenilor pentru că ei nu au acces la apă caldă sau gătesc la altcineva acasă pentru că 
au rămas fără gaz în butelie. Spaţiul din faţa blocului poate fi considerat un mare teren de 
joacă unde copiii sunt supravegheaţi de toată lumea – relaţiile dintre adulţi şi copii sunt foarte 
puternice – în comunitate există un sistem de supraveghere foarte bine pus la punct, în fiecare 
moment cineva este atent la ce se întâmplă în spaţiul public din faţa blocului. Apar momente 
în care, cineva care deţine o maşină merge la hypermarket cu o listă comună de cumpărături, 
pentru mai mulți membri ai comunității. Uneori, femeile se ajută la curăţenia prin casă, la 
bătutul sau spălatul covoarelor în faţa blocului, mutatul mobilei, ştersul geamurilor. Pe lângă 
solidaritatea generată, obiectele implicate în procesul de solidaritate produc sociabilitate, prin 
crearea şi menţinerea legăturilor sociale (Mauss 1966). Toate aceste schimburi iniţiază relaţii 
durabile şi personale, relaţii care îi ajută pe oamenii din aleea Nehoiu să-şi îmbunătăţească 
nivelul de trai, „să ridice” standardele locuirii.

Totuşi, în ciuda solidarităţii practicate şi a presupusei locuiri colective, spaţiile comune – 
holurile / coridoarele şi băile din bloc - sunt lăsate în paragină. E drept că acolo, unde o familie 
deţine mai multe camere, spaţiul din hol aflat în proximitatea locuinţei este renovat (de cele mai 
multe ori văruit) şi transformat într-un fel de cameră de zi, cu măsuţă cu scaune, flori, suport 
pentru haine şi încălţări. Dacă vara, spaţiul public din faţa blocului reprezintă camera de zi, iarna 
coridoarele blocurilor sunt folosite intens de către locatari ca spaţiu de joacă pentru copii, pe 
post de bucătărie sau ca fumoar (la unele uşi pot fi observate măsuţele cu scrumieră şi scaunele 
de loisir). 

Nu se bagă toată lumea că nu este bani. Unii au, alţii nu au. Sunt vecini care abia reuşesc să 

plătească întreţinerea. Şi cei care au nu pot să acopere toate cheltuielile. Costă mulţi bani! 

În unele cazuri există o preocupare faţă de spaţiile comune vitale pentru clădire: acoperişul 
şi subsolul. Acoperişul a fost renovat recent prin adăugarea unui strat gros de smoală. În ceea 
ce priveşte subsolul, situaţia este destul de dificilă, cupă cum reiese din descrierea localnicilor: 
„blocul stă pe apă”, „e blocul piscină”, „blocul pe valuri pluteşte”. Pentru că sistemul de canalizare 
este defectuos se întâmplă deseori ca subsolul să se inunde, fapt care poate să afecteze întreaga 
construcţie. 

Când se înfundă canalizarea, avem o pompa şi mai tragem apa de la subsol. Am pus mână de 

la mână şi am luat pompa asta. Merge destul de bine. Ne facem treaba cu ea. Da’ cu pompa 

nu o să rezolvăm niciodată problema! 

Schimburile în comunitate nu se rezumă doar la mâncare şi obiecte. Oamenii îşi împrumută 
bani şi practică deseori diverse forme ale trocului. 

I-am schimbat instalaţia electrică în casă dar nu i-am cerut bani că ştiu că nu are, e bătrână 

şi pensia e mică. Cum n-am nevastă, îmi găteşte mâncare. Asta ne-a fost înţelegerea. Şi toată 

lumea îi împăcată. 
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Note de jurnal. Aleea Nehoiu, 20 iunie 2015
 Fata doamnei care mi-a dat să mănânc ţipă ca din gură de şarpe. O doare măseaua, dar 

nu vrea să se ducă la dentist. Mă-sa e disperată şi face circ în faţa blocului. Că s-a săturat de ea, 
că nu o mai suportă. Că numai belele a avut cu ea. Copilu’, adică nepotul ei, are otită, că nu a 
fost în stare să verifice salteluţa pe care doarme. Se pare ca de la umezeală a putrezit şi a făcut 
mucegai… Până la urmă, apare şi pacienta afară. Chiar în acel moment alte două femei de 
vârsta ei (nu ştiu dacă sunt rude, prietene) ies din scara blocului şi îi dau 50 de lei respectiv 30 
de lei să meargă la dentist. Şi apoi se întorc înapoi în bloc, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Discuţiile despre bani sunt omniprezente. Şi banii sunt prezenţi. Şi circulă foarte repede 
dintr-o mână în alta. Într-o după-amiază de primăvară am asistat la micile tranzacţii dintre mai 
mulți membri ai comunităţii: domnul H. a primit de la fosta administratoare 50 de lei, din care 
i-a dat lui M. 20 de lei care, la rândul lui, i-a dat 15 lei vecinului de la parter. Iar aceste tranzacţii, 
împrumutul şi rambursarea datoriei le vezi aproape zilnic. La prima vedere pare ca toată lumea e 
datoare la toată lumea. Toata lumea se împrumută şi se cinsteşte.  Datoria nu se manifestă doar la 
nivel de comunitate. În una din zile, a venit postaşul cu un teanc de plicuri. Erau de la o firma de 
recuperare. Doamna O. le-a deschis cu răbdare pe amândoua, le-a citit cu atenţie. Are de plătit 
datorii de 2200 de lei la Provident şi de 400 de lei la Telekom. După ce s-a lămurit despre ce e 
vorba, doamna O. a rupt plicurile şi le-a aruncat la coşurile de gunoi. Acelaşi lucru a fost făcut 
şi de către ceilalţi membri ai comunităţii. Unii dintre ei au datorie la magazinele de cartier de la 
parterul blocurilor din proximitate. D. nu mai merge la magazin că s-a certat cu vânzătorul. Nu 
mai vrea să îi dea „pe caiet” până când nu îşi plăteşte restul datoriilor.

Modalităţile de consum din cadrul gospodăriei sunt determinate atât de veniturile 
gospodăriei cât şi de compoziţia şi caracteristicile fizice ale acesteia (Deaton et al, 1989). 
Veniturile mici, spaţiul restrâns şi numărul mare de membri, dictează un tipar riguros de consum 
în aleea Nehoiu. „Strictul necesar” este formularea care descrie cel mai bine acest lucru. Când 
intri în casele oamenilor „strictul necesar” este ilustrat prin prezenţa patului, a aragazului şi 
buteliei, a dulapului cu veselă, a dulapului cu haine, a icoanei cu candelă, a ceasului de perete, 
a maşinei de spălat (nu în toate gospodăriile), a frigiderului şi a televizorului. 

Solidaritatea în comunitate funcționează ca un mecanism de protecţie şi de împuternicire în 
raport cu lumea exterioară, lume unde sunt stigmatizaţi, discriminaţi, unde nu se simt confortabil 
şi unde sunt nevoiţi să adopte anumite conduite pentru a fi acceptaţi. În parte, existenţa lor 
este condiţionată de interacţiunea cu non-romii şi percepţiile acestora despre ei, acest fapt 
producând ceea ce Barth (1970) numeşte „graniţe etnice”. Dar în aleea Nehoiu aceste graniţe 
sunt permeabile, oamenii practicând un nivel de toleranţa foarte ridicat faţă de persoanele non-
rome din comunitate – atâta timp cât acestea nu discriminează şi nu stigmatizează romii. Şi nici 
cu etnicitatea nu defilează foarte mult. Rareori îşi spun „romi” sau „ţigani”. Limba romani nu o 
vorbesc. Sedentarismul şi viaţa la bloc, în ghetou, comunismul şi perioada de industrializare au 
diluat tradiţiile în rândul comunităţii studiate.

Taci fă din gură… Eu am mai început să fiu mai atentă la cum vorbesc când plec de aici... Mă 

port şi eu ca românii. Şi am văzut că e mai bine aşa. Nu se mai uită chiorâș la mine. 
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În ceea ce priveşte organizarea socială, comunitatea are mai mulți lideri informali (deși în 
mod tradiţional comunităţile de romi funcționează cu un lider), dar care nu sunt întru totul asumaţi 
de comunitate, iar influenţa lor poate fi mereu contestată. Liderii din bloc au în principal rolul 
de a se asigura că membrii nu derapează foarte mult de la reminiscenţele normelor şi valorilor 
moştenite. Doamnele O. şi B., liderii informali, sunt mereu în faţa blocului şi vorbesc cu toată 
lumea. Familiile lor extinse cuprind peste 15 membri, poate şi de aici poziţia privilegiată de care 
se bucură în zonă.   

Locuirea în ghetou este strâns legată de aspectele economice ale gospodăriei. Calitatea 
locuirii este determinată în primul rând de veniturile generate de membrii comunităţii. În cele mai 
multe cazuri, veniturile sunt mici iar locul de muncă este instabil. Veniturile sunt în legătură directă 
cu nivelul de educaţie, cu tipul de slujbă deţinut, tradiţiile şi stilul de viaţă insuflat copiilor de mici.

Având în vedere numărul mare de copii ce trăiesc în blocul analizat, e important de 
specificat ca funcţiile casei converg mai ales în jurul creşterii copiilor şi a nepoţilor. E ceva 
obişnuit să vezi pe aleea Nehoiu la tot pasul femei însărcinate de toate vârstele, de la 13 ani la 
40 de ani. La fel de firesc este să vezi şi foarte mulţi copii, în faţa scărilor, în parcul de joacă, pe 
străzi. Cvorovic (2004) spune că o caracteristică cheie a ratei natalității în rândul romilor este 
aceea că aproape toate femeile fertile participă în procesul de reproducere. Lipsa planificării 
familiale şi indemnizaţia primită pentru copii în primii doi ani sunt principalele cauze care duc 
la numărul mare de copii în cartier, peste medie. Femeile merg la maternitatea Bucur, spitalul 
„Sfântul Ioan” din cartierul Berceni pentru controale şi naşteri. Maternitatea este la 20 de minute 
de mers de aleea Nehoiu. Tot la spitalul „Sfântul Ioan” merg şi pentru avorturi. 

Eu am aproape cinci ani de când n-am mai fost. Am avut opt avorturi înainte de băiat. Eu nici 

pe C. nu l-am vrut. 

Faci un avort şi apoi să dai un pachet de sare de pomană, ca pe lumea ailaltă să îl mănânci 

cu sare. 

Pe băncile din faţa blocului oamenii povestesc despre avortul forţat la domiciliu şi despre 
cum multe femei erau să moară: „Alea de şi-au făcut acasă întreruperea s-au nenorocit”; „Eu 
abia născusem şi ea era în luna a patra cu copilul bărbatului meu. Şi-a pus cărămizi pe burtă”. 
Se întâmplă ca în multe situaţii, în perimetrul de 15 m2 o femeie să crească doi-trei copii: să 
îi spele, să le pregătească mâncare, să facă curăţenie, să îi hrănească, să le spele hainele sau 
scutecele. Practic, toate activitățile desfăşurate în case au legătură cu creşterea copiilor. Bărbaţii 
din gospodărie se implică rareori la creşterea copiilor. 

Condiţiile de locuire precară cresc riscul îmbolnăvirii (probleme respiratorii, infecţii) cu 25% 
în timpul copilăriei (Harker 2006, 13). Viaţa într-o casă supraaglomerată afectează de asemenea 
capacitatea de învăţare a copilului, fapt ce poate avea un efect permanent asupra şanselor de 
reuşită în viaţă. Conform raportului „The impact of bad housing on children’s life” (2006), locuirea 
în condiţii precare are un impact incontestabil asupra vieţii copilului. Efectele sunt evidente atunci 
când ne gândim la efectele frigului, a umezelei şi a mucegaiului. În multe din gospodăriile din 
bloc acest cumul de factori nocivi este prezent. Iar resursele pentru a combate condiţiile precare 
sunt minime. Temperaturile joase scad rezistenţa la infecţiile respiratorii, condiţiile de umezeală 
sunt favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor şi viruşilor, iar mucegaiul produce alergeni care pot 
cauza astm şi alte probleme de sanătate. 
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Concluzii

Locuirea în aleea Nehoiu se desfăşoară dupa coordonatele stabilite de comunitatea care o 
practică. Nivelul socio-economic scăzut cât şi dimensiunea redusă a spaţiului duc la un număr 
limitat de funcţii pe care o casă le poate îndeplini. Este o locuire colectivă bazată pe solidaritate, 
relaţii de vecinătate puternice şi care îşi dezvoltă mecanisme de coeziune internă ca răspuns 
la condiţiile precare pe care oamenii din zonă sunt  nevoiţi să le confrunte şi să le depăşească 
împreună. Condiţiile sunt efectele poziţiei izolate, spaţiului limitat, contextului istoric, social şi 
politic dar şi datorită discriminărilor la care oamenii care locuiesc aici sunt supuşi. Este o locuire 
care se manifestă puternic în spaţiul public din proximitatea blocului.

În aleea Nehoiu spaţiul public din jurul blocului poate fi văzut ca o extensie a spaţiului 
privat. Neajunsurile, problemele de infrastructură (până în 15 m2 locuibili, subsoluri cu şobolani, 
canalizare înfundată, prezenţa gunoaielor, lipsa apei curente) sau cele ce ţin de accesul la resurse 
şi servicii (lipsa locurilor de muncă, salarii mici) sunt depăşite prin prisma aspectelor culturale 
ce definesc locuitorii din zonă: datoria de a împărți, valorile familiei extinse și supravegherea 
comunităţii. Solidaritatea se manifestă nu doar în raport cu problemele pe care le au de înfruntat, 
dar şi în legătură cu aspectele plăcute ale vieţii: petreceri, bairamuri, botezuri, călătorii, timp 
liber, hobby-uri. Interacţiunile puternice dintre oamenii din aleea Nehoiu în spaţiul public, 
influenţate de cadrul economic, social şi cultural, produc o legătură puternică şi ireversibilă cu 
mediul în care locuiesc.

Comunitatea este mai importantă decât spaţiul fizic privat deţinut. Comunitatea este căminul, 
este cea care le oferă membrilor săi securitate, siguranţă, sentimentul de apartenenţă şi linişte. 
Oamenii simt că aparţin acestui loc şi nu ar pleca în altă parte, chiar dacă condiţiile oferite ar fi 
mai bune. Separaţi de cultura dominantă, în acest spaţiu nu se mai confruntă cu stereotipurile şi 
prejudecăţile despre romi. În aleea Nehoiu, viaţa se desfăşoară aşa cum o simt ei, la bustul gol, 
cu ţipete, cu muzică, petreceri în spaţiul public, spărgând seminţe în faţa scării, dansând, gătind la 
reşou pe holul blocului, cu blesteme și vorbe deochete. Legăturile sunt puternice şi permanente. 
Rareori se întâmplă ca generaţiile noi să părăsească comunitatea. Aici experienţa acumulată este 
normată şi transferată punctual şi la nevoie către ceilalţi membri ai comunităţii.

Este remarcabilă capacitatea de adaptare la condiţiile neprielnice şi modul în care spaţiul 
este transformat astfel încât să funcţioneze după ritmul dat de comunitate. Ne referim aici 
la extinderea locuinţei prin construcţia balcoanelor, conectarea improvizată la reţeaua de 
canalizare, transformarea băilor comune în dormitoare. Un rol important în această matrice 
a locuirii este ocupat de liderii informali, cei care normează comportamentul deviant sau 
elementele care ar putea duce la slăbirea coeziunii comunităţii - alcoolul, violenţa domestică, 
abandon familial, chestiuni ce ţin de sănătatea membrilor comunităţii. 

Note

1 Pe parcursul cercetării de teren am sondat zonele de tip „ghetou” sau în curs de ghetoizare 
din Valea Cascadelor (Militari) și Pipera cu ajutorul voluntarilor Dana Alexandra Cîrtog 
(Facultatea de Sociologie, Universitatea din Craiova), Flavius Bobouțanu (Antropologie, 
Universitatea București) și Răzvan Mitarcă (Antropologie, Universitatea București).
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2 Pentru o discuție detaliată cu privire la situația persoanelor evacuate din fostele case 
naționalizate și ulterior retrocedate, consulați articolul „Locuirea în spații disputate. Case 
naționalizate, retrocedări și evacuări în București”, parte a acestui volum, pagina 143.
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Imagine 1. Bloc din proximitatea aleii Nehoiu.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 4. Balcon, bloc Aleea Nehoiu.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 2. Aleea Nehoiu.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 3. Extinderea balconului.  
Sursa: Cercetare de teren

Locuire colectivă şi solidaritate în zonele de tip „ghetou”. Cămine din aleea Nehoiu ANEXE
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Vlad Cătună

Imagine 6. Fost spațiu sanitar transformat în dormitor. Aleea Nehoiu. 
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 8. Spațiu public, aleea Nehoiu.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 9. Spațiu public, aleea Nehoiu.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 5. Interior locuință. Aleea Nehoiu.  
Sursa: Cercetare de teren

Imagine 7. Aleea Nehoiu.  
Sursa: Cercetare de teren

Locuire colectivă şi solidaritate în zonele de tip „ghetou”. Cămine din aleea Nehoiu ANEXE
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Mare, curat și frumos. De la blocul comunist la ansamblu rezidențial
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Casa din stradă.
Cum locuim când nu avem unde locui   
Ciprian Voicilă
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- Rezumat -
Subiectul locuirii în spațiul public include, în primul rând, o discuție despre relația dintre 

identitatea personală și socială și conceptul de locuire. Odată ajunși în situația critică de a locui 
în stradă, persoanele intră într-un proces de regresie psihică și, în timp, se desocializează dacă 
această stare se perpetuează de-a lungul lunilor și anilor. Autorul documentează eforturile 
întreprinse de organizațiile nonguvernamentale și încearcă, totodată, să surprindă rolul acestora 
în reintegrarea persoanelor care stau în stradă. Prin consilierea psihologică și socio-profesională 
pe care o primesc în cadrul unui centru specializat, locul de muncă pe care reușesc să-l obțină 
și spațiul de locuit - pe care fostele persoane fără adăpost și-l vor permite din potențialele 
venituri câștigate - se produce procesul invers de redobândire a stimei și a identității de sine, 
concomitent cu întoarcerea lor în societate. Echilibrul este unul foarte fragil: adesea riscul 
revenirii persoanelor asistate în situația inițială, de locuire în spațiul public, continuă să planeze 
asupra acestora. 

- Abstract -
At home in the street. How do we live when we have no place to live

The subject of living in public space includes, fi rst of all, a discussion of the relationship 
between personal identity and the concept of social housing. Once reaching the plight of living in 
the street, people enter a process of mental regression and, in time, desocialization if the situation 
prolongs for months and years. This research documents the eff orts of a Non Governmental 
Organization, trying to capture its role in the reintegration of people who live in the street. 
Through the psychological and socio-professional counseling they receive in a specialized center, 
a job they succeed to obtain and a living space the formerly homeless people begin to aff ord, 
the reverse process of regaining self esteem and identity occurs, along with their return to society. 
The balance is very fragile, however: the risk to return to the streets of assisted persons continues 
to hover over them.
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Cei fără casă nu dispar. Doar se transformă.

(Text publicat pe pagina de Facebook a  

Asociației Samusocial din România)

„Homlesul nostru” și dependența de loc 

Există unele zone din București care, pentru un trecător constant sau locuitor al cartierului, 
ar fi incomplete fără omul pe care îl întâlnesc zilnic și căruia, uneori, îi dau câțiva lei, mâncare, 
haine, schimbă o vorbă. Poartă diferite titulaturi în folclorul urban, „homlesul nostru”, „boschetarul 
zonei”, „personaj excentric”, „mascotă a cartierului”. Sunt oameni care se identifică într-atât de 
mult cu locul, încât absența lor, la un moment dat, ar ridica un semn de întrebare locatarilor 
din zonă și chiar o stare de neliniște. Trecând peste nuanța de insolit, este vorba de persoane 
fără adăpost care fie au locuit în acele cartiere și au rămas acolo după ce au ajuns în stradă, fie 
au ales anumite locuri datorită resurselor pe care le pot obține (cum ar fi proximitatea față de o 
biserică sau un parc). La Piața Norilor este Babanu, care are și un fan page pe Facebook – ce e 
drept neadministrat în ultimii ani. La Piața Victoriei, până acum un an sau doi, gura de metrou 
dinspre statuia Aviatorilor aparținea unui bărbat care, în fiecare seară, meticulos își aranja „patul 
de dormit”, iar pe parcursul zilei putea fi văzut citind pe băncile din aproprierea Muzeului 
de Geologie. Tot acolo, pe strada Monetăriei, există un alt grup de persoane fără adăpost, în 
apropierea bisericii, loc strategic ales în virtutea sprijinului oferit de unii enoriași. Poveștile de 
viață ale acestor oameni sunt dintre cele mai diverse și în același timp tragice, de la motivele 
pentru care au ajuns în stradă, la experiența cotidiană a locuirii fără un acoperiș deasupra 
capului. Surprind în același timp, la nivel individual, schimbările prin care orașul și societatea 
per ansamblu au trecut. Reflectă, în același timp, și situația actuală a unui sistem care pe alocuri 
sprijină reintegrarea lor, dar în același timp perpetuează fenomenul prin adoptarea exclusiv a 
unei paradigme a „tratamentului”. 

Deși scopul inițial al acestei cercetări era o etnografie a experienței locuirii în spațiul public, 
treptat, ne-am orientat pe procesualitatea fenomenului și pe efectele pe care lipsa unei case (și nu 
în sensul de proprietate, ci de un spațiu decent destinat locuirii) le are asupra unui individ. Pornind 
de la poveștile de viață cu care ne-am intersectat, am încercat să prezentăm experiența cotidiană 
a oamenilor care locuiesc în stradă, factorii de risc și motivele care fac o persoană susceptibilă la a 
ajunge în această situație, strategiile economice și psihologice necesare supraviețuirii, dar și actorii 
(individuali sau instituționali) care le dau o mână de ajutor în procesul de reintegrare socială.  
Ne-am concentrat atenția pe serviciile oferite de una dintre aceste organizații non-guvernamentale, 
Samusocial, fără însă să excludem prin această opțiune rolul și eforturile pe care alte asociații 
similare le depun pentru sprijinirea oamenilor fără adăpost. Pe parcursul cercetării de teren1 am 
discutat în baza unei grile de interviu semistructurate cu persoane adulte fără adăpost (PAFA), în 
cea mai mare parte bărbați (18 bărbați și două femei), cu vârsta cuprinsă între 20 și 69 de ani, dar 
și cu patru asistenți sociali sau consilieri ocupaționali care lucrează în mod curent cu adulți fără 
adăpost. Situația celor 20 de intervievați PAFA varia la momentul realizării cercetării de la persoane 
cu experiențe de locuire în stradă de la câteva săptămâni la zeci de ani până la oameni care 
locuiesc în condiții inadecvate, nesigure (adăposturi de noapte, foști oameni ai străzii care stau în 
chirie sau sunt găzduiți de prieteni – conform tipologiei Ethos). Interviurile s-au desfășurat fie la 
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centrul de zi al Asociației Samusocial, unde oamenii străzii veneau vara în principal pentru igiena 
corporală, perioadă în care a fost realizată cercetarea, centrul oferindu-le această posibilitate, fie 
în zona dintre Piața Victoriei și Piața 1 Mai, unde am intervievat adulți ai străzii care împreună 
formează un grup omogen, dar care nu au o relație stabilă cu Asociația Samusocial. Discuțiile au 
luat forma unor povești de viață pentru a afla traseul locativ al interlocutorilor, cauzele pentru care 
au ajuns în stradă și perioada petrecută acolo, zonele din București în care au locuit (și unde, cea 
mai mare parte a interlocutorilor, locuiesc în continuare), strategiile de supraviețuire și au explorat 
relația dintre identitate și locuință. Observația directă a persoanelor locatare a spațiului public și 
a contextelor de locuire specifice a constituit o altă metodă de strângere a informațiilor relevante 
pentru această cercetare.

Fără un acoperiș deasupra capului. Factori de risc 

Locuirea în spațiul public este rezultatul unui proces care presupune, de obicei, mai 
multe etape. Pe filieră profesională, punctul zero poate fi reprezentat de pierderea locului de 
muncă, deseori în pragul pensionării. Pentru a-și plăti întreținerea și / sau chiria, persoana în 
cauză recurge în primă instanță la propriile resurse financiare. Odată epuizate, apelează la 
sprijinul financiar al familiei nucleare sau extinse, apoi la susținerea prietenilor și cunoștințelor. 
Acumulând încontinuu datorii, își pierde susținerea familiei și a prietenilor și, din acest moment, 
este tot mai predispusă să devină om al străzii. 

Literatura de specialitate, dar și experiența de lucru a asistenților sociali intervievați cu 
adulți ai străzii, evidențiază o serie de cauze endogene și exogene care influențează fenomenul 
persoanelor fără adăpost. Cele endogene se referă exclusiv la circumstanțele dependente de 
individ, patologii comportamentale. Cele exogene includ circumstanțe independente de individ, 
„cauza principală aparține societății și eșecului acesteia de a asigura un nivel de bunăstare și 
oportunități egale în accesul la diferite beneficii, pentru toți indivizii” (Dan și Dan 2005, 102). 
Potrivit autorilor, cauzele fenomenului necesită o abordare integrată, pentru a nu blama exclusiv 
victima sau accentua preponderent contextul social și economic și incapacitatea sistemului de a 
rezolva o problemă socială (idem). 

În urma experienței de lucru cu oamenii străzii, echipa Samusocial a identificat o serie 
de factori de risc predominanți: conflictul în familie sau divorț; pierderea locului de muncă; 
înșelătorii imobiliare; alcoolism și jocuri de noroc; detenție; case de copii; imposibilitate de plată 
a întreținerii sau chiriei. Potrivit unui studiu realizat în 2010 de echipele mobile ale asociației, 
aproape jumătate dintre adulți au ajuns în stradă în urma unui conflict familial sau divorț (47,5%) 
și 19,4% în urma înșelătoriilor imobiliare. Procente de până în 7% au menționat imposibilitatea 
plății întreținerii sau chiriei și pierderea locului de muncă, iar unele persoane proveneau din 
casele de copii. Doar 1% au menționat drept cauză alcoolismul sau jocurile de noroc. Din 
același studiu reiese că în București trăiesc în stradă mai mulți bărbați decât femei (din 2659 de 
persoane intervievate, 2023 erau bărbați și 608 femei), lucru reflectat și în numărul bărbaților 
întâlniți și intervievați pe perioada cercetării de teren, față de cel al femeilor. 

Eu am avut case pe Dorobanți. Fiind plecat, nu m-au văzut pe acolo și a intrat cu abuz de putere. 

Mi-a luat practic tot din casă. M-am judecat doi ani de zile. Sechestrul este pus iar pe case și 

practic nu pot să intru. Eu am plecat acum cinci ani așa cum sunt acuma. (L.L., bărbat, 60 ani)
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În București am lucrat aproape 30 de ani la uzinele „Republica”, la Fabrica de Cuie. (L. L., 60 

ani, de cinci ani locuiește pe stradă)

Am fost lăcătuș mecanic, tăietor, sudor. După revoluție s-au făcut restructurări. (V.M., 63 ani, 

a locuit 10 ani în stradă)

Eram lăcătuș-construcții metalice. Era o meserie super bună și foarte bine plătită. Pe lângă 

meseria de lăcătuș-construcții metalice mai trebuia să o ai și pe cea de sudor că era legată de 

metal. (N., 56 ani, de opt ani locuiește în stradă)

Degradarea și ruperea relațiilor cu membrii familiei, mai ales în situația în care motivul 
pentru care au ajuns să trăiască în stradă îl reprezintă divorțul sau conflictul cu frații sau părinții, 
accentuează invizibilitatea persoanelor fără adăpost. 

Conflictul care îl am, îl am cu fosta, atât. Adică, de fapt, nu mai există conflict. Nu vreau s-o 

văd, aia e. (N., 56 ani, de opt ani locuiește în stradă)

Am încercat să țin legătura cu frații prin telefon, dar fratele mi-a închis telefonul, nu mai vrea 

să corespondeze cu mine. (D.M., 53 ani, de 10 ani locuiește în stradă)

Întotdeauna îi sfătuim să repare oarecum rănile din trecutul lor, să ia legătura cu familiile de 

origine, cu copiii pe care i-au lăsat sau cu care au întrerupt legătura într-o anumită perioadă. 

Noi îi proiectăm în copilărie să vadă cum au fost atunci, că au părinţi, că sunt ai cuiva, şi 

încercăm să le redăm oarecum şi identitatea asta care vine din familie, din legăturile foarte 

importante de suflet pe care ei le-au avut cu diverse persoane şi care de multe ori i-a împins 

către situaţia asta. Pentru că sunt foarte mulţi bărbaţi care-n urma unui divorţ ajung în stradă, 

şi atunci e o rană foarte mare pentru un astfel de om. (A.N., asistent social)

Privarea de locuință afectează în mod diferit persoana umană, în funcție de gradul ei de 
adaptare la noua situație existențială, locuirea în stradă. Un alt factor important îl constituie 
timpul petrecut în stradă: cu cât un om stă mai mult timp în stradă, cu atât șansele lui de 
reintegrare sunt mai mici. Unii sunt născuți în stradă. Sunt, propriu-zis, copiii foștilor copii ai 
străzii. Locuind în spațiul public, aceștia riscă să se identifice cu noul stil de viață și cu rolul de 
om al străzii. Tind să-și administreze viața în funcție de noile norme, ale supraviețuirii în stradă, 
ignorând vechile reguli ale societății. 

Nu mai are motivaţia să iasă... Strada oferă şi anumite libertăţi pe care omul de rând nu le 

are: nu urmează plata facturilor, utilităţilor, deci e un mod liber de a trăi. De dimineaţa până 

seara îşi desfăşoară activităţile în funcţie de ce au nevoie ca să supravieţuiască. Ei ştiu că în 

anumite locuri pot servi masa gratis, în anumite locuri pot primi îngrijire medicală... Practic îşi 

guvernează viaţa după propriile nevoi, fără să mai urmeze anumite reguli pe care societatea 

le-ar impune în anumite condiţii. (A.N., asistent social)

Oamenii străzii întâmpină dificultăți de adaptare socială și pentru că au o altă percepție 
asupra timpului, dar și pentru că trăiesc un alt tip de libertate, pierzându-și reperele sociale. 
Funcționează în afara timpului social și își creează alte repere spațio-temporale, cristalizate în 
jurul nevoii de supraviețuire în stradă. De pildă, caută să-și rezolve cât mai repede problemele 
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pentru care au venit la centrul de zi, până la ora 11:30, pentru că de la ora 12:00 se servește 
masa la cantinele sociale sau nu respectă orele, uneori nici zilele de întâlnire. Au un alt calendar 
al zilelor și al săptămânii: pentru ei cele mai importante zile sunt duminicile și zilele de praznic 
(sărbătoare) pentru că atunci se duc în proximitatea bisericilor, unde primesc ajutor constând 
în bani, produse alimentare, îmbrăcăminte sau încălțăminte. Adulții străzii întâmpină dificultăți și 
când trebuie să respecte normele de comportament inerente statutului de angajat: punctualitatea, 
interacțiunea amiabilă cu colegii, respectarea ierarhiei sociale și, mai ales, autoritatea.

Mulți dintre oamenii străzii suferă de boli psihice. În unele cazuri, există o relație cauzală 
între boala psihică și locuirea în stradă. Potrivit unui studiu al indicatorilor privind sănătatea 
mintală în rândul populației fără adăpost din București, realizat în perioada decembrie 2008 - 
noiembrie 2009 de echipa mobilă psihiatrică a Samusocial, pe un eșantion de o sută pe persoane 
intervievate, s-a constatat că din totalul persoanelor examinate peste jumătate sufereau de 
diverse afecțiuni psihice (schizofrenie, tulburări de personalitate, anxietate și depresie, demență, 
retard mental în diferite grade) și ajunseseră în stradă din cauza acestora. În cazul epilepsiei 
și a bolii Parkinson, chiar dacă nu acestea erau cauza locuirii în stradă,  întrețineau această 
stare, reducându-le șansele de a obține un loc de muncă. Condițiile precare de existență, 
alimentația inadecvată, violența la care sunt supuși în stradă, atmosfera de permanentă luptă 
pentru existență și lipsa unui suport psihologic, le degradează constant starea de sănătate. 

Persoane fără adăpost: definiții și tipologii resimțite pe propria piele

Tipologia Ethos, conceptualizată de Federația Europeană a Organizațiilor care se ocupă cu 
persoanele fără adăpost (FEANTSA), propune o serie de categorii care iau în calcul condițiile 
de viață sau cele ale locuinței. Pentru înțelegerea fenomenului, tipologia pornește de la trei 
dimensiuni care formează o locuință: domeniul fizic (existența unui spațiu adecvat locuirii), 
domeniul social (accesul la intimitate, la relații sociale) și domeniul legal (existența unui titlu de 
proprietate). În raport cu aceste trei domenii se cristalizează și conceptele care vor explicita 
sintagma „persoanelor fără adăpost”: „absența unui acoperiș”, „absența unei locuințe”, „locuință 
instabilă” și „locuință inadecvată” (Edgar și Meert 2005). Astfel, cele 13 categorii se referă la 
persoane care locuiesc în condiții mizere; în adăposturi de urgență; în centre pentru persoane 
fără adăpost; în adăposturi pentru femei; în adăposturi pentru imigranți; persoane eliberate din 
diferite instituții; indivizi care primesc sprijin pe termen lung; care locuiesc în centre nesigure; 
care locuiesc sub amenințarea evacuării2; sub amenințarea cu violența; în structuri spațiale 
neconvenționale; în adăposturi inadecvate și în adăposturi aglomerate. 

O categorisire bazată pe temporalitate a fost propusă de Kuhn și Culhane în 1998. 
Categoriile rezultate - populația tranzitivă fără adăpost, episodică și cronică - au fost rezultatul 
combinării a două dimensiuni: frecvența cu care oamenii străzii au apelat la adăposturile sociale 
pe o perioadă observațională de trei ani și perioada de timp petrecută în adăposturile sociale. 
Este important de menționat faptul că acestei categorizări i s-au adus o serie de critici, printre 
care faptul că ia în calcul doar persoanele care apelează la adăposturile sociale și că nu include 
toate momentele importante din existența lor. De asemenea, criteriul de evaluare de trei ani este 
din start restrictiv și nu reflectă în totalitate experiența persoanelor fără adăpost (National Health 
Care for the Homeless Council 2013). 
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În prima categorie, populația tranzitivă fără adăpost (transitionally homeless), sunt incluse 
persoanele care ajung în adăposturile sociale pentru o singură ședere și pentru o perioadă 
scurtă de timp. De obicei sunt tineri și nu suferă de boli psihice sau cauzate de consumul de 
droguri. Ajung în situația de a nu mai avea o casă ca urmare a unor evenimente biografice 
catastrofale (șomaj, divorț, incendiu, etc), fiind obligați să petreacă un timp scurt în adăposturi 
înainte de a ajunge în locuințe stabile. În cele mai multe cazuri, nu revin în această postură. Nu 
aceasta este, însă, și situația multora dintre adulții fără adăpost pe care i-am întâlnit pe perioada 
cercetării de teren. Inițial, în momentul producerii evenimentului care a generat pierderea 
locuinței, aceștia aveau toate premisele de a nu deveni persoane fără adăpost episodice sau 
chiar cronice. Treptat însă, ca urmare a măsurilor insuficiente luate de autorități, a sprijinului 
care a întârziat să vină și a perioadei tot mai mari pe care au petrecut-o în stradă, situația lor 
s-a acutizat. 

Am lucrat în domeniul textil, la o întreprindere textilă, la C.T.C., controlul tehnic de calitate. 

(...) Eu am avut o garsonieră confort unu și n-am avut să plătesc dările și am pierdut casa, s-a 

mutat altcineva în locul meu și a trebuit să plec. (D.S., 60 ani, de patru ani locuiește în stradă)

S-a întâmplat demult, cam imediat după revoluție, cam la cinci ani după revoluție. M-am 

despărțit de soție și dacă m-am despărțit de soție, am lăsat-o în casă. (V.A., 61 ani, a locuit 

10 ani în stradă)

Am stat cu chirie. N-am mai avut bani să plătesc chiria și m-a dat afară. Până atuncea am 

avut și de muncă, la negru. N-am mai avut bani, m-a dat afară. (S.T., 63 ani, de două luni 

locuiește în stradă)

Am avut casă pe proprietate personală. Blocul a fost demolat abuziv în 1990 de către ăștia, 

nu mi s-au dat despăgubiri nici până acum. Ne-a dat un apartament pe care l-am pierdut la 

„Caritas”. Apartamentul l-am vândut și banii i-am depus la „Caritas”. Și am rămas fără bani. 

(M.D., 59 ani, de patru ani locuiește în stradă)

Persoanele fără adăpost episodice (episodically homeless) se referă la indivizii care 
petrec un timp scurt în adăposturi și apoi le părăsesc. De obicei sunt tineri, au probleme cu 
dependența de droguri, probleme psihice și sunt șomeri cronici. Petrec o bună parte din timp 
în afara adăposturilor, în spitale, închisori, centre de dezintoxicare sau pe stradă. Aceste ieșiri 
constituie una din cauzele principale pentru care ei nu devin oameni ai străzii cronici. Refac de 
mai multe ori drumul înapoi la adăposturi, au diferite perioade de ședere acolo, mai lungi sau 
mai scurte, dar, cumulat, utilizează doar câteva luni serviciile acestora.

Așa, am stat la cămin până am terminat și liceul și alea și pe urmă am ieșit pe stradă. (...) 

eram cu bagaju’, eram cu diploma, cu toate astea în mână, cu actele și m-am pus pe o bancă 

și am început să plâng că n-am unde să stau, n-am unde să mănânc, n-am unde să mă 

schimb. (...) E foarte greu pentru mulți care cân’ termină școala nu au un’ să se ducă. (...) 

Mi-am făcut prieteni foarte repede. Au început să mă învețe ca să pot să trăiesc, nu cu furatu 

prima dată, m-a învățat să fac parcarea, să muncesc pe la unul și pe la altul cu ziua, adică 

pe la baruri, pe la flori, pe la... După aceea a apărut problemele cu drogurile, problemele cu 

furatul, problemele cu fel și fel de prostii. Vroiam să văd, să văd cum e. La început am zis că 
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a fost bine, dar după aceea am băgat mai rău, mai rău, mai rău până când trebuia să-mi văd 

moartea cu ochii, sevrajele alea mari și așa mai departe. După care am terminat cu asta, am 

intrat aicea la fundație. Așa, am fost aicea, am văzut că e foarte frumos, e foarte bine, eu m-am 

bucurat. (…) Eu poate la primăvară încerc să-mi iau cu chirie, vorbesc serios, încerc să-mi iau 

cu chirie. (A., bărbat, 38 ani, beneficiar al serviciilor unui adăpost)

În cea de-a treia categorie, persoane fără adăpost cronice (chronically homeless), intră 
oamenii în vârstă, șomeri, „înrădăcinați în sistemul adăposturilor” (Kuhn și Culhane, 1998). De 
multe ori acestea prezintă un handicap fizic sau psihic și sunt dependente de diferite droguri 
sau prezintă afecțiuni psihice cauzate de abuzul de droguri. Pentru ei adăposturile sunt mai mult 
locuințe pe termen lung decât o soluție temporară, de urgență.

Băutura, alcoolul a făcut ravagii. În acești 25 de ani am progresat, asta s-a întâmplat de la sine. 

Am înaintat din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, m-am despărțit de soție, tot de la 

alcool. (S.V, 55 ani, de 25 de ani locuiește în stradă)

E vorba de casa părintească. Au murit părinții. Am o soră acolo care datorită ei am ajuns pe 

străzi. Normal, legal, ar trebui să am și eu drept acolo, dar problema e că nu avem cum să 

dezbatem două moșteniri, nu am nici cum s-o dau în judecată, nu am cum să fac nimic. (D.M., 

53 ani, de 10 ani locuiește în stradă)

Păi, prima oară, înainte nu era Samusocial, era Medici Fără Frontieră. Altă firmă, altă fundație. 

Mă duceam la ei. Mereu mă duceam la Medicii Fără Frontieră. M-au ajutat cu îmbrăcăminte, 

cu medicamente, cu un buletin. (I.B., 44 ani, 15 a locuit în stradă)

Pornind de la tipologia propusă de  Kuhn și Culhane (1998), majoritatea celor cu care am 
purtat discuții pe perioada cercetării de teren pot fi integrați în ultima categorie, a persoanelor 
fără adăpost cronice. Cu excepția cazurilor reușite de reintegrare socio-profesională, atât adulții 
străzii care locuiesc în zona dintre Piața Victoriei și Piața 1 Mai, cât și o parte din cei intervievați 
la centrul de zi Samusocial, locuiesc de ani buni în stradă (fapt care le-a șubrezit sănătatea și 
accentuat problemele cronice pe care le aveau), unii sunt dependenți de alcool și au, în special 
cei peste 45-50 de ani, meserii „expirate moral”, care aveau căutare pe piața muncii în perioada 
comunistă, dar care acum au dispărut ca urmare a închiderii fabricilor.

Oamenii fără adăpost sunt, potrivit legii asistenței sociale nr. 292 din 20 decembrie 2011, 
„o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau 
cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situații de forță 
majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de 
a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau 
penitenciare de unde urmează ca, în termen de două luni, să fie externate, respectiv eliberate 
și nu au domiciliu ori reședință”. Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile 
conform legii de înființarea, organizarea și administrarea serviciilor sociale pentru persoanele 
fără adăpost, care au drept scop principal asigurarea de găzduire pe perioadă determinată 
(adăposturi de urgență pe timp de iarnă, adăposturi de noapte și centre rezidențiale), „asociată 
cu acordarea unor servicii de consiliere și de reinserție sau reintegrare socială, în concordanță 
cu nevoile individuale identificate”. Servicii de consiliere și reintegrare socială – ateliere 
ocupaționale sau ateliere de muncă protejate - sunt oferite la nivelul Capitalei și de o serie 
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de organizații non-guvernamentale printre care Samusocial, Casa Ioana, Asociația Concordia, 
Ateliere Fără Frontiere, ARAS, Sens Pozitiv, Estuar (pentru persoane cu probleme de sănătate 
mintală) sau Cooperativa Munca (pentru persoane cu dizabilități). 

Până în prezent majoritatea studiilor privind fenomenul social al persoanelor fără adăpost la 
nivelul României, realizate în lipsa unei metodologii de cercetare comprehensive și consecvent 
aplicate, reprezintă rezultatul unor cercetări realizate sporadic, chiar și acestea insuficiente, 
solicitate de diverse instituții de stat sau private. În România, numărul persoanelor fără adăpost și 
situația acestora nu sunt evaluate riguros. Potrivit Strategiei naționale privind incluziunea socială 
și reducerea sărăciei (2015-2020) elaborată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice estimările cu privire la numărul persoanelor fără adăpost sunt divergente. 
Ultimul Recensământ al Populației și Locuințelor (2011) prevede un număr de 1542 de oameni 
în această situație la nivel național3, pe când estimările Ministerului Dezvoltării Regionale, din 
2008, realizate pornind de la cifrele raportate de autoritățile locale, au fost de cel puțin trei 
ori mai mari. La acestea se adaugă și alte estimări, de circa 10 ori mai mari decât numărul 
PAFA din recensământ, menționate în strategia sus-menționată. Mai mult, cea mai mare parte a 
persoanelor fără adăpost se află în municipii și orașe, iar o treime în București. Spre exemplu, 
organizația Samusocial care activează în Capitală a întocmit în perioada 1997-2011 un număr 
aproximativ de 3800 de fișe sociale pentru persoanele adulte, fără adăpost, din București. Alte 
estimări plasează numărul persoanelor fără adăpost din Capitală la circa 5000 de oameni, 
valoare citată și atribuită fie sectorului non-guvernamental, fie autorităților bucureștene, în 
majoritatea articolelor de presă referitoare la fenomenul oamenilor străzii. Nu este clară însă 
sursa acestor estimări și modul în care au fost colectate datele. Instrumente valide atât de 
numărare a persoanelor fără adăpost, cât și de creare a unor programe de integrare a PAFA pe 
termen lung și nu doar oferirea de sevicii de urgență (modul actual de raportare al autorităților 
române la fenomenul oamenilor străzii)4, există la nivel european5. 

„Noi suntem boschetari. Ei [aurolacii] dorm în canal, noi dormim pe afară”

Din punct de vedere sociologic, identitatea înseamnă, propriu-zis, identificarea persoanelor 
cu anumite grupuri sau categorii sociale, care variază în cursul istoriei colective, dar și al vieții 
personale (Scârneci, 2009). În sociologie se face diferența între identitatea personală și cea 
socială, iar pe de altă parte se vorbește atât despre teoria identității sociale, cât și despre teoria 
categorizării sociale. Hogg (2001, 131) este unul dintre cei care au explicitat diferența dintre 
cele două: „Teoria identității sociale a făcut originar o distincție foarte clară între sinele definit în 
termenii calității de membru al grupului – numită identitate socială și sinele definit în termenii 
relației personale și a atributelor personale – numită identitate personală”. Potrivit teoriei 
identității sociale, indivizii își creează o identitate socială pornind de la apartenența lor la un 
grup social (Tajfel și Turner 1986 apud Doise et al 1996, 42). Membrii care formează un grup au 
o serie de trăsături comune, anumite „asemănări de familie”, și se diferențiază de cei din afara 
grupului (Stets și Burke 2000). Persoanele private de un adăpost pentru o perioadă îndelungată 
de timp vor înceta să se compare din punct de vedere social cu alte grupuri și, în schimb, se vor 
compara cu alți oameni ai străzii (Farrington și Robinson 1999).

Noi suntem boschetari. Avem alte... Ei [aurolacii] dorm în canal, noi dormim pe-afară. Ori 

pe la blocuri, dacă se poate, ori, dacă nu, pe grupă [în Gara Basarab, la triaj]. Ei ne dau din 
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mâncarea lor, zic că și noi suntem de-ai lor, tot de-ai lor, înțelegeți? Diferite instituții caritabile 

le aduc mâncarea. Nouă nimenea nu ne dă mâncare. (L.L., 60 ani, de cinci ani locuiește în 

stradă)

Există un fel de, cum să-i zic eu? Invidie. Ăla a primit un pachet și eu n-am primit. Sau ăla a 

primit un leu, eu n-am primit niciun leu. Mai sunt și probleme din astea, dar, așa, e înțelegere 

între noi. În general, nu... Lumea cam ne dă la o parte. Adică foarte puține persoane, care sunt 

sociabile cu adevărat, ne respectă. (M.D., 59 ani, de patru ani locuiește în stradă)

Am dormit prin parcuri. La gară nu, la gară am stat vreo lună de zile, dar pe urmă m-am lipsit 

să mai stau. Te furau aurolacii, dacă beai un pic – dacă e să vorbim în termeni de-ăștia de 

boschetari. (S.V., 55 ani, de 25 de ani locuiește în stradă)

Insecuritate, plictiseală și depresie

Privarea de locuință afectează atât nevoile primare (hrană, apă, aer, igienă, somn), cât și 
pe cele superioare (apartenență la grup, stimă de sine, recunoaștere socială, autorealizare). 
Securitatea este fundamentală pentru adulții străzii, motiv pentru care preferă să locuiască în 
cartierul unde au avut ultima locuință, în proprietate personală sau chirie. Aici locatarii cartierului 
îi cunosc, îi ajută cu bani sau diverse produse, iar posibilitatea întâlnirii cu diverși agresori 
este mult diminuată. Din perspectiva asistenților sociali, această predispoziție este considerată 
„dependență de loc”.

[Locatarii cartierului Pajura] mă cunosc prin faptul că locuiam acolo. Ne cunoaștem de la 

Cristim, că făceam acolo cumpărăturile, mai stăteam prin parc, mai făceam și eu cadou câte 

o cutie de bomboane. Au fost foarte drăguți. Mă ajută cu lucruri. (D.S., 60 ani, de patru ani 

locuiește în stradă)

Tot în Berceni aș vrea să stau. Sunt atras de atâția ani acolo. Am locuit 18 ani acolo. Acolo e și 

apartamentul în care am locuit cu fosta soție. (N., 56 ani, de opt ani locuiește în stradă)

Eu am stat în Militari, prin parc. Tot în zona unde te cunoaște lumea. Am foști colegi din 

sectorul șase care mă cunoaște, foști colegi de la metrou. Poliția te cunoaște, în primul rând 

poliția aceea comunitară. În altă zonă te fură cu tot. (A.G., 56 ani, de cinci ani locuiește în 

stradă)

E.A., fost bodyguard al Elenei Ceaușescu, după cum singur s-a prezentat, își ține bunurile 
personale într-o Dacie 1300, parcată vizavi de Aleea Alexandru și de Ambasada Poloniei, într-o 
zonă împânzită cu camere video. Și-a ales în mod special acest loc, întrucât cunoștea foarte 
bine harta Bucureștiului, cu zonele care prezintă un grad ridicat de securitate. De obicei, adulții 
străzii sunt periclitați de alți adulți ai străzii, între ei existând o permanentă luptă pentru resurse 
și bunuri de consum.

Dacă dormi, te-a văzut c-ai adormit, te-a vizat că ai bagaj, te rezolvă. Cum ai pus capul jos, 

ești terminat. Problema e să căutăm locuri unde să nu fim vizați de ei: scările de bloc, anumite 

parcuri ascunse. (D.M., 53 ani, de 10 ani locuiește în stradă)
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Dacă se fură și se vehiculează această chestie, numai noi între noi ne furăm, pentru că nu e 

îngăduință: cu bani în buzunar, cu mâncare în sac, vine și fură punga altuia și acolo găsește 

ceva care deja începe să miroasă. (C.V., 64 ani, de 11 ani locuiește în stradă)

Somnolența, oboseala, „lăcustele” care mișună, acestea sunt pericolele. Eu așa le zic, „lăcuste” 

și mișună toată noaptea. Tot oameni fără adăpost. (A.D., 61 ani, de 16 ani locuiește în stradă)

Depresia este un alt aspect psihologic important pentru înțelegerea procesului prin care 
trec persoanele fără adăpost, modul în care au depășit această perioadă și resursele interne pe 
care le-au activat. Depresia este comună majorității persoanelor studiate, instalată imediat după 
ce au ajuns în stradă și, uneori, permanentizată (în cazul persoanelor mai în vârstă, cu probleme 
de sănătate). 

În prima perioadă, atuncea, eu nu aveam bani. Atuncea nu erau care să-ți dea să mănânci. Și 

intrasem într-o depresie, o luasem pe roșu un pic și m-a dus la Spitalul 9. M-au ținut o seară 

și m-au rezolvat. Pe urmă începusem să mă învăț să rabd de foame, să rabd de sete, să rabd 

de-o țigară. (S. V., 55 de ani; de 25 de ani locuiește în stradă)

Mulți au dat în darul băuturii, beau spirt, nu șade fără băutură o secundă. Dar alții și-au refăcut 

la loc viața. M-a ajutat ambiția cel mai mult. (I.B., 44 ani, a locuit 15 ani în stradă)

Nu m-a ținut mult timp depresia. Am stat și-am gândit: și-așa viața îmi trece. Și mi-am schimbat 

imediat părerea, că nu are rost să mă consum aiurea. (D.M., 53 ani, de 12 ani locuiește în 

stradă)

Dacă mi-aș găsi un loc de muncă, aș munci și eu până la 65 de ani. Chiar dacă e la negru. Să 

mă pot întreține și eu. Dacă vă arăt picioarele degerate și umflate? Aștept să mă ia Dumnezeu 

de pe lumea asta, pentru că nu mai suport. S-a dus optimismul din mine de când m-a dat afară 

de unde stăteam cu chirie. (S.M., 63 ani, de două luni locuiește în stradă)

Ține foarte mult de psihicul fiecăruia. Trăiesc doar astăzi și astăzi să am ce să mănânc și să nu 

mor. Și mâine o iau de la capăt. Adulții străzii merg un pic pe principiul alcoolicilor anonimi: 

azi nu beau. Cam așa și la ei: astăzi supraviețuiesc. Iar unii chiar au teamă de viitor, pe termen 

lung. (E.A., asistent social)

Oamenii fără adăpost trebuie să facă față și plictiselii cotidiene, diferită de cea a clasei de 
mijloc provocată de petrecerea în exces a timpului liber. Plictiseala persoanelor fără adăpost 
reflectă o criză existențială, nu un privilegiu, și este rezultatul instabilității economice (O’Neil 
2011). Rezistă plictiselii citind ziare sau cărți, vara merg încontinuu pe diverse rute sau se gândesc 
la mijloacele prin care să-și asigure hrana zilei de mâine.

Am mai citit. Am vrut să citesc și-am mai luat și de la bibliotecă o parte din cărți. Am mai luat 

cărți și le-am dus înapoi.  (D.S., 60 ani, de patru ani locuiește în stradă)

De plictisit n-am cum, numai ce stai să te gândești ce mănânci mâine, poimâine și trebuie s-o 

iei la pas ca să te duci să-ți cauți de mâncare. (A.G., 56 ani, de cinci ani locuiește în stradă)
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Plictiseala asta e la ordinea zilei. Când mă plictisesc umblu prin metrouri, umblu de colo colo. 

Mai citesc ziare, că am mereu ziarele la mine. Ce mai cade, ziare, reviste... Ziarele nu lipsesc. Mai 

ne uităm pe la televizor, pe unde găsim, mai mult la știri că altceva nu ne interesează. Ne uităm 

la televizor pe unde găsim; prin magazine mai stăm. (L.L., 60 ani, de cinci ani locuiește în stradă)

Supraviețuirea în stradă. Strategii economice

Una dintre prejudecățile cel mai des întâlnite în privința oamenilor fără adăpost este aceea 
că aceștia nu muncesc, preferând să trăiască din cerșetorie. O statistică realizată de Samusocial, 
dar și situația majorității celor cu care am discutat, contrazic această prejudecată: jumătate dintre 
beneficiarii asociației lucrau cu ziua, „la negru”, activitate care nu le asigură însă un trai decent, 
și mai puțin de un sfert trăiesc din cerșetorie. Munca la negru și colectarea de fier vechi sau 
materiale reciclabile le asigură un venit, fluctuant însă și insuficient pentru a achita o chirie, 
oricât de modică ar fi aceasta.  

Am reușit să fac rost de bani, am mai muncit pentru că atunci [în trecut] mai mergea piața 

neagră și aveam de muncă zilnic. Muncă necalificată în construcții la diferiți oameni care 

veneau... Dar acuma sunt foarte multe fundații care te-ajută cu mâncarea. (S.V., 55 ani, de 25 

de ani locuiește în stradă)

Ajutam la aprozarul ăla, îi căram o ladă, mă trimitea să-i aduc apă și altele. Până a început să 

mă cunoască unii din patroni și mi-a zis unul dintre patroni să stau lângă el, acolo, că-mi dă el, 

nu știu, în jur de 800 de lei, cum sunt acuma, și eu am fost de acord. Mâncarea mi-o dădea 

el, mi-a dat o baracă de fier în care dormeam și am stat acolo. (C.L., 30 ani, a stat șase luni 

în Gara Basarab)

Am de muncă momentan. Ajut pe cineva la vânzare. Vând cercei, brățări, din astea. (…) 

Fiecare e pe cont propriu. Vindeam două - trei cutii din alea de banane, îmi luam de mâncare. 

În piață la Rahova, că se cumpără. Găseam mai multe, toată ziua aveam ocupație să le caut. 

Sunt alții care caută peturi. Nu-i nimic. Așa, găsesc câteva cutii din astea de banane, mi-am 

scos 10 lei, am mâncat și e bine. (B.I., 20 ani, din decembrie 2014 locuiește în stradă) 

Am avut prieteni care aveau lucrări. Vile. La tencuieli, la astea le făceam materialul. La curățenie. 

Deci cum mă ajutau… Băi, Bogdane, azi avem de muncă acolo, stai acolo, te culci, ca paznic 

te plătește și muncești. Noi de sâmbăta nu mai lucram, de la ora unu. Că ei plecau acasă. Și 

rămâneam ca paznic acolo. Mă asigura proprietarul cu televizor, aragaz, hrană. (I.B., 44 ani; 

a locuit 15 ani în stradă)

Pentru a-și satisface nevoile stringente, oamenii străzii strâng și vând orice obiect sau 
material care prezintă o cât de mică valoare economică: materiale reciclabile, cupru, fier, cutii 
din carton, cărți.

Am eu un băiat aicea, din Botoșani. Șade aicea în câmp. El, la ora trei e sculat în picioare și se 

duce să ia peturi din astea, cutii, și face bani. Îl vezi că trece cu sacul, cu căruțul. El le strânge 

și pe urmă vine mașina și le ia. El le strânge, ăla le cântărește și îi dă banul pe loc, cum ar veni. 

Alții strâng fiare. Alții se duc de dimineață, caută fiare, caută cupru. Cărți… Au anticariat. Cărți 

vechi, tablouri, ce nu găsește omul? (I.B., 44 ani; a locuit 15 ani în stradă)
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Am avut o viață mizerabilă. Nu îmi vine să cred că am cărat fiare 20 de ani. Aveam mâinile ca 

la elefant, ca la gâtul elefantului. (I.B.., 69 ani, a locuit patru ani la ghena unui bloc)

Pe parcursul cercetării de teren, am întâlnit și adulți ai străzii care subzistă din punct de 
vedere economic cerșind în proximitatea unor biserici, trăind din ceea ce le furnizează rețeaua 
de cunoștințe (mâncare caldă, haine, încălțăminte), asociațiile și fundațiile.

Mai am norocul că am câștigat acum 430 de lei la pariurile sportive că eu sunt cu fotbalul și 

mai joc cinci-zece lei. La Champions League am câștigat, iarăși, 120 de lei. În general, pierd, 

dar când câștig se cunoaște. (M.D., 59 ani, de patru ani locuiește în stradă)

Supraviețuirea în stradă. Strategii psihologice și identitare

Identitatea persoanelor fără adăpost vizează trei aspecte interrelaționate: identitatea 
socială, identitatea personală și stima de sine. Potrivit lui Snow și Anderson (1987 / 1993) una 
dintre cele mai importante activități în definirea unei identități personale este comunicarea 
verbală. Construcția verbală, cunoscută ca „identity talk” (discursul despre identitate) are trei 
forme: disimulare, acceptare și ficțiune. Se poate vorbi de disimulare atunci când individul 
se distanțează de rolul de persoană fără adăpost și de adăposturile sociale. A doua formă 
de „identity talk” este acceptarea. Indivizii internalizează rolul de om al străzii pentru că este 
conformă cu percepția lor de sine. Putem vorbi de acceptare asociativă atunci când persoanele 
fără adăpost interacționează cu alți oameni care stau în stradă. Acceptarea ideologică reprezintă 
internalizarea unui set de convingeri care aparțin identității de om al străzii. Ultima formă de 
„identity talk” este ficțiunea. Pentru a-și îmbunătăți imaginea de sine, persoanele fără adăpost 
tind să exagereze – în timpul relatării lor – anumite experiențe sau realizări personale din 
trecutul, prezentul sau viitorul lor. Visează uneori la un viitor în care se proiectează și în care 
se văd angajați, având resurse financiare, se văd implicați într-o relație stabilă, etc. Strategiile 
psihologice de supraviețuire și modul în care este concepută identitatea persoanelor fără adăpost 
variază în funcție de timpul petrecut în stradă (Snow și Anderson 1987 / 1993; Boydell 2000 
apud Parker 2012, 21-23). Cei privați puțin timp de un adăpost nu își acceptă ușor noul statut și 
luptă pentru a-și reveni, pe când cei care au stat mai mult de doi ani în stradă, în timpul unui 
dialog pe această temă pe parcursul realizării cercetării, se identifică cu rolul de om al străzii. 

Persoanele care locuiesc în spațiul public pot avea mai multe tipuri de stigmate (Goffman 
1963): diverse dizabilități fizice sau psihice, la acestea se poate adăuga etnia sau pot fi considerați 
inferiori celorlalți oameni doar pentru că nu au o casă. Odată cu trecerea timpului, un stigmat 
poate deveni stereotip: spre exemplu, persoanele fără adăpost sunt etichetate ca hoți sau escroci. 
Un astfel de stereotip generează discriminarea oamenilor străzii și le reduce șansele de viață 
(Goffman, 1963). Spre deosebire de oamenii care au un stigmat și îl pot ascunde, oamenii străzii 
nu au cum să-și ascundă acest stigmat, care se manifestă în exterior prin îmbrăcămintea lor și 
prin obiectele pe care le poartă, uneori permanent, cu ei (Parker 2012, 30-31). 

Lucrurile de iarnă nu am avut unde să le pun. Asta e problema, că n-am găsit pe cineva unde să 

le las. Hainele mele, paltonul, geaca și cele mai groase le-am pus în sacul acela și în sacoșă, știți? 

Cam trei sacoșe sunt ocupate cu haine și restul, așa, lucruri obișnuite pe care le-am avut și eu, n-am 

avut unde să le pun și le-am pus în sacoșele acelea. (D.S., 60 ani, de patru ani locuiește în stradă)
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În același timp, stigmatul poate fi exploatat și transformat într-o strategie de supraviețuire. 
În aceeași logică sunt ascunse lucrurile valorizate negativ, precum consumul de alcool sau 
droguri. Etalarea adicțiilor le-ar putea diminua șansele de a primi ajutor din partea rețelei de 
cunoștințe.

Mă ajută credincioșii de rând care îmi mai dau acolo un leu - doi, o bucată de pâine, ceva 

de mâncare, îmi aduce o țoală. Oamenii de rând, nu magnații. (A. D., 61 ani, de 16 ani stă în 

stradă)

Ca să poată să cerșească trebuie să miroasă urât, altfel nu îl face pe omul ăla să devină milostiv. 

Am văzut oameni care într-o paporniță au hainele de îmbrăcat, jegoase, și când termină și 

pleacă se îmbracă cu haine de stradă, așa, ca dumneavoastră sau ca mine. Așa s-au învățat. 

Sunt oameni care câștigă bani. (C.V., 64 ani, de 16 ani stă în stradă)

În general sunt, cum să zic, foarte chibzuit. Păstrez și pentru a doua zi. Acum vreau să mă las 

de tutun. Nu pot să zic că nu beau o bere, un pahar de vin sau o țuică curată, mai beau și eu 

câte-un păhărel. Nu sunt chiar abstinent. Dar nu să mă îmbăt, să nu știu ce fac. Și nici n-aș 

putea să mă mișc din căruț, deloc. Pentru mine băutura e dată de-o parte. ( M.D., 59 ani; de 

patru ani stă în stradă)

Oamenii stigmatizați sunt în mod constant conștienți de impresia pe care o fac asupra 
celorlalți și de consecințele acestei impresii (Goffman 1963). De aceea, persoanele fără adăpost 
se înțeleg și se împrietenesc cu alți oameni ai străzii, cu care împart același stigmat social, sau cu 
angajații asociațiilor de profil care îi cunosc și le acceptă stigmatul. În relația lor cu străinii oferă 
răspunsuri stereotipe. În rândul persoanelor care împărtășesc aceeași identitate stigmatizantă 
există relații de simpatie și camaraderie, mai degrabă decât sentimente de rușine și jenă. 
Persoanele fără adăpost sunt susceptibile de a se asocia și împrieteni, din cauza stigmatizării lor 
comune (Parker 2012, 33).

Am mai stat cu un băiat prin scările de bloc. Eu sunt de cinci ani pe stradă, el e de 10 ani. El 

e tânăr. E din Ploiești și a fost la casa copilului. Dacă el are o bucată de pâine, o împărțim în 

două și cu asta basta. Dacă avem, avem, dacă n-avem, n-avem. Ne culcăm așa, dacă nu găsim. 

(L.L., 60 ani, de cinci ani stă în stradă)

Chiar și în cazul persoanelor fără adăpost există o diferență între identitatea socială atribuită 
a indivizilor fără adăpost, între acele caracteristici culturale ideale pe care ceilalți oameni cred 
că ar trebui să le posede oamenii străzii și identitatea lor socială reală, adică atributele pe care 
aceste persoane le posedă în realitate. Această discrepanță între așteptări și realitate generează, 
încă o data, stigmatizarea oamenilor fără adăpost și opinia că absența unei locuințe constituie o 
trăsătură negativă de personalitate (Adams și Sydie 2002).

Stima de sine și autovalorizarea în rândul oamenilor străzii

Persoanele fără adăpost încearcă să dea valoare atât propriei vieți, cât și sinelui propriu. 
Potrivit cercetărilor realizate de Miller și Keys (2001), ei simt că au valoare când sunt tratați 
cu demnitate, când sunt îngrijiți sau primesc servicii preferențiale. Dacă vor avea o părere 
mai bună despre ei, vor fi motivați să aibă grijă mai multă de ei, să se separe de statutul 
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de om al străzii și să interacționeze mai bine cu ceilalți oameni. Pe de altă parte, au îndoieli 
asupra valorii propriei persoane atunci când sunt tratați în mod repetitiv cu ignoranță sau sunt 
evitați de ceilalți oameni din jur. Demnitatea scade odată cu un tratament incorect din partea 
celorlalți și duce la depresie, ură și senzația de abandonare, sentimentul că nimănui nu-i pasă. 
O modalitate de a le leza demnitatea este tratarea lor ca o masă omogenă, ca un tot unitar, fără 
identitate personală, ca pe niște copii sau animale. La acestea se adaugă încălcarea drepturilor 
fundamentale, agresarea verbală sau fizică, și un număr exagerat de reguli sau instaurarea de 
reguli după bunul plac al personalului care se ocupă de îngrijirea lor (Miller și Keys 2001).

[Ce e cel mai greu când ajungi în situația asta?] Hăituirea. (...) Dacă te uiți atent la un om care 

te privește și-și dă seama că ești un om după stradă, având în vedere că de multe ori nu prea 

ai cu ce să te speli, nu ai cu ce să te schimbi, sau de multe ori te umpli de păduchi după cine 

știe unde... În momentul ăla, omul ăla nu numai că se uită cu dispreț la tine sau cu scârbă. Dar 

chiar are în repulsia aia care o manifestă față de persoana de lângă, care este în situația asta, 

are un fel de, cum să spun, un dispreț care doare. Doare foarte rău. (V.A., 61 ani, a locuit 10 

ani în stradă)

Prelungirea perioadei de locuit în spațiul public are ca rezultat direct influențarea negativă 
a stimei de sine în cazul persoanelor fără adăpost. Această stimă de sine scăzută se manifesta, 
la majoritatea cazurilor de adulți ai străzii cu care am discutat, prin sentimentul lipsei de sens, 
a inutilității propriei lor existențe. Alți factori majori care contribuie la întreținerea unei stime de 
sine scăzute, pe lângă timpul îndelungat petrecut în stradă, îl constituie bolile cronicizate sau 
accidentele care le-au diminuat șansele de reintegrare socio-profesională.

Sunt bolnav cu pancreasul și cu inima. Sunt hipertensiv în permanență și când m-a luat salvarea 

la douășpe noaptea de aici [din fața Bisericii Mavrogheni] aveam 22 cu cinci tensiunea. Păi, eu 

am din asta, o pareză, de mai mulți ani, adică nu am control la picior. Mă gândesc să mă ia 

Dumnezeu... Mă rog să mă ia Dumnezeu. Că și așa nu mai pot să fac nimic, nu mai sunt bun de 

nimic. De ce să mă mai țină pe pământul ăsta? Ca să mă chinui încontinuu, încontinuu? Păi, cât 

poți să rabzi? Nu poți răbda chiar atât de mult. (M.D., 59 ani, de patru ani locuiește în stradă)

Am avut un accident, am căzut la serviciu. Am fost operat și din ‘97 sunt pensionat pe caz de 

boală. Nu mai pot acum să fiu ajutat, acum e prea târziu, vârsta a-naintat, boala a înaintat și 

sunt toate... Am dimineți în care de la mijloc în jos simt că sunt amorțit cu totul, nu mai pot nici 

picioarele să le mișc. (A.G., 56 ani; de cinci ani locuiește în stradă)

Domesticirea spațiului public

Puși în situația de a supraviețui, persoanele fără adăpost ajung să doarmă într-o mare varietate 
de spații mai mult sau mai puțin improvizate6 și în diverse spații din domeniul public (în funcție 
de tipul acestor spații și de condițiile de locuire a fost realizată și tipologia Ethos). Unii au locuit 
sau încă mai locuiesc în preajma Gării de Nord, la suprafață sau în canale, în stațiile de metrou, 
în parcuri, barăci, rulote, mașini abandonate, scările de bloc sau la ghenă, în fața blocurilor, lângă 
containere, în apropierea sau incinta bisericilor, în case abandonate sau WC-uri publice. Iarna 
locuiesc în adăposturile sociale, unde ajung pe propriile picioare sau aduși de echipele mobile ale 
asociațiilor care oferă astfel de servicii, uneori în stare gravă. 



200

Casa din stradă. Cum locuim când nu avem unde locui

Două luni de zile am stat într-o parcare, tot în Rahova. Acolo era o mașină abandonată, o 

Dacie Solenza, fără uși, fără geamuri. (S.T., 63 ani, de două luni locuiește în stradă)

Noi stăm mai mult prin Gara de Nord. Mai dorm pe la blocuri, tot pe acolo, pe unde am 

lucrat, în zona lui Așchiuță, Feroviarul. Dormim pe peron, ori dacă nu, dormim la Basarab, 

unde se formează trenurile de pleacă dimineața. (L.L., 60 ani, de cinci ani stă în stradă )

Până acuma am stat prin scări de bloc, căutam o scară în care se putea intra. Acuma s-au deschis 

anumite adăposturi și ne mai ducem la adăposturi. Alea două, trei luni de iarnă când e mai frig. 

Dup-aia ieșim iar, ne căutăm pe unde putem. (D.M., 53 ani, de 10 ani locuiește în stradă)

Am stat un an și în comuna Cățelu. Am un prieten care avea depozit de fiare acolo. Eu fiind 

lăcătuș mecanic, tăietor, sudor, avea nevoie de un tăietor și munceam la el. Avea barăci și 

dormeam acolo. (V.M., 63 ani, a locuit 10 ani în stradă)

La nivelul Bucureștiului există o serie de adăposturi sociale funcționale: Centrul „Sfântul 
Ioan” (care are o capacitate maximă de 600 de locuri); în sectoarele 1, 2, 3, 6 sunt adăposturi de 
urgență, cu o capacitate maximă de 200 de persoane; stabilimentele sociale – „Frații Carității”, 
adresate oamenilor străzii extrem de vulnerabili, unii având boli terminale; asociația „Casa 
Ioana” (are 40 de locuri și se ocupă de familii cu copii, care locuiesc în stradă). Tinerii cu 
potențial de reinserție sunt primiți în apartamente protejate, administrate de unele asociații, și 
sunt ajutați temporar, o lună, două, trei. Prima lună locuiesc gratuit, a doua lună plătesc 5% din 
salariu sau 10%, iar de la lună la lună procentul crește gradual. La final, primesc înapoi toți banii 
economisiți, iar ei îi folosesc pentru a-și plăti chiria în altă parte. Iarna pot locui într-un hostel 
social (plătind între 300 și 800 lei, maxim, un preț accesibil pentru ei), care arată în linii mari 
astfel: „Nu e nici anexă, nu e nici casă. Are șapte camere, șase paturi, șase persoane în cameră, 
o bucătărie comună”. (E.A., asistent social) 

Fost om al străzii. Proces, actori, metode

Percepția asupra identității de sine a persoanei fără adăpost se modifică în funcție de 
perioada de timp în care a fost nevoit să locuiască în stradă. Formarea identității de om al străzii 
este un proces care progresează înspre acceptare și are patru etape: de anticipare, în care 
participanții la rol află care sunt așteptările pentru viitorul rol; formală, în care oamenii participă 
activ la rol, nu mai sunt doar observatori externi; informală, etapă în care învață practicile 
informale care îi ajută să cunoască sistemul formal al rolului. Spre exemplu, persoanele fără 
adăpost pot învăța unde anume se află cel mai bun adăpost de noapte din oraș sau cele mai 
bune cantine sociale și care sunt regulile care trebuie respectate pentru a le putea accesa. Cea 
de-a patra etapă constă în internalizarea rolului, în care adaptează așteptările acestuia pentru a 
se potrivi cu personalitățile lor unice (Snow și Anderson 1993).

Abandonarea identității și statutului de om al străzii presupune un proces de dezangajare 
față de rolul curent și trecerea într-un alt rol sau reinstaurarea celui anterior. Oamenii se 
distanțează de așteptările legate de rol, de comportamente, oameni asociați acestuia. Potrivit 
lui Osborne (2002), identificarea ca om al străzii are un efect pozitiv și unul negativ. Aspectul 
negativ constă în probabilitatea scăzută ca persoana în cauză să facă efortul de a ieși din 
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această situație. Sprijinul membrilor familiei (prin extensie, al comunității) îi încurajează, pe de 
altă parte, pe oameni străzii să încerce să iasă din această situație (Osborne 2012, 36-37). Rolul 
autorităților locale și al organizațiilor nonguvernamentale este de importanță majoră în procesul 
de reinserție socio-profesională a foștilor adulți ai străzii.

În situația asta [de om al străzii] n-ai pe nimeni. Singurii prieteni care sunt, este vreo asociație 

cum sunt aici la doamna E. [la Samusocial] și, să zicem, datorită la asociația asta, Frații Carității, 

care sunt catolici. Sau vreun adăpost din ăsta de noapte, unde au relații și prietenii și zice, uite, 

trimit și eu pe cineva acolo, vezi, ai grijă ca să treacă iarna, să nu moară pe străzi. (V.A., 53 

ani, a locuit 10 ani în stradă)

Atunci [Asociația Samusocial] m-a ajutat cu mâncare, cu niște îmbrăcăminte, dar acuma, ultima 

oară, de ce să nu spun? M-a ajutat și cu bani într-un fel, că-mi trebuia bani pentru chirie, să 

nu stau pe stradă. Când m-am angajat la Urban, unde sunt acuma, momentan. (C.L., 30 ani, 

a locuit șase luni în Gara Basarab)

Studiu de caz. Asociația Samusocial

Asociația Samusocial (Serviciul de Ajutor Mobil de Urgență) a fost fondată în România în 2004, 
sub egida Samusocial Internațional. Asociația a preluat și dezvoltat un proiect pentru persoanele 
adulte fără adăpost, inițiat în 1998, de organizația „Medici Fără Frontiere”, dar și personalul care 
a lucrat în acest proiect. Potrivit statutului, asociația este „un dispozitiv de intervenție de urgență” 
care urmărește atât salvarea celor mai desocializate persoane din București, a persoanelor 
aflate într-o situație socială critică, prin proceduri de urgență medicală și socială, cât și asistarea 
acestora pentru redobândirea autonomiei și a capacității lor de autodeterminare7. Majoritatea 
interviurilor pe care le-am realizat cu oamenii străzii s-au desfășurat în incinta centrului de zi al 
asociației, unde există un cabinet medico-psiho-social. Echipa centrului de zi este formată dintr-un  
coordonator de proiecte, un medic specializat în medicină generală, doi asistenți sociali, un 
consilier ocupațional, un asistent polivalent și un farmacist. Samusocial oferă persoanelor 
adulte fără adăpost din Capitală servicii de asistență socială și medicală, consiliere psihologică, 
consultații psihiatrice, medicamente, mâncare, îmbrăcăminte, saci de dormit, sprijin în refacerea 
actelor de identitate și în obținerea ajutoarelor sociale, întocmirea dosarelor sociale și de pensii, 
reinserție socio-profesională, acompaniere socio-profesională.

Pentru un om care trăiește pe stradă de foarte mult timp, o carte de identitate este egală cu 

zero. Pentru că indiferent cum ar fi, orice polițist care te ia după stradă, cu un telefon a rezolvat 

cine ești, de unde ești și câți ani ai. Dar pentru un om care vrea, într-adevăr, să arate că este 

om și că încă vrea să rămână om, este într-adevăr dezastruos [lipsa actului de identitate]. (V.A., 

61 ani, a locuit 10 ani în stradă)

Principalele etape majore ale procesului de reinserție socio-profesională a oamenilor străzii 
constau în refacerea cărții de identitate (dacă este cazul), trimiterea persoanei respective la un 
adăpost social și încercarea comună de a obține un loc de muncă. Oamenii străzii ajung, de 
regulă, la centrul de zi al asociației epuizați din punct de vedere fizic și psihic, mulți dintre ei 
suferind de boli cronice, sunt neigienizați și nu au acte de identitate. După ce sunt investigați de un 
medic generalist și de un medic psihiatru, angajații de la centrul de zi îi ajută să își refacă actele de 



202

Casa din stradă. Cum locuim când nu avem unde locui

identitate în baza cărora vor putea intra în evidența instituțiilor statului și vor putea accesa diverse 
servicii (ajutor social, ajutor de handicap, pensie). Ulterior, echipa Samusocial îi ajută, dacă este 
cazul, să își refacă și celelalte acte: certificatul de naștere, diplomele de studii, cartea de muncă.

Dacă abordăm procesul de reinserție profesională, trebuie să avem în vedere două nivele 
de discuție: aspectul instituțional - ce instituții oferă locuri de muncă pentru oamenii străzii și 
aspectul psihologic, cum ajunge un fost om al străzii să se prezinte la un interviu, iar ulterior, 
în cazul bun, să fie angajat. În privința primului aspect, Samusocial colaborează cu o serie 
de „ateliere protejate” din București, care provin din domeniul public și privat – Cooperativa 
Munca, Fundația Estuar, Ateliere Fără Frontiere. Aceste asociații au în componența lor un 
psiholog, un asistent social, un consilier pe probleme de orientare profesională. Angajează atât 
foști oameni ai străzii, cât și alte categorii de persoane defavorizate: oameni care au executat o 
pedeapsă privativă de libertate, romi, mame cu mai mulți copii. Pe lângă faptul că aici li se oferă 
un loc de muncă, angajatorii manifestă toleranță și înțelegere față de problemele lor. Atelierul 
de reinserție din București al asociației Ateliere Fără Frontiere, care se ocupă cu reciclarea și 
vânzarea calculatoarelor, a fost înființat în 2009 și le oferă persoanelor în dificultate un contract 
de muncă pe o perioadă determinată (maxim 24 de luni) și posibilitatea de a desfășura o activitate 
în una din meseriile: reciclare, logistică, mentenanță informatică, ambalare, manipulare marfă, 
transport, amenajări, confecție8. În perioada procesului de angajare, până la primul salariu, 
Samusocial le asigură adulților străzii o sumă de întreținere și le oferă alimente, îmbrăcăminte, 
obiecte de igienă personală. Cu excepția Atelierelor Fără Frontiere, toate celelalte asociații 
funcționează doar pe perioada în care au proiecte de finanțare. 

În perspectiva viitoarei angajări, consilierul ocupațional le face mai întâi o anamneză prin 
care încearcă să afle motivele pentru care au ajuns în stradă. Apoi le descoperă abilitățile 
practice și comunicaționale și îi consiliază profesional pe adulții străzii: îi învață cum să își 
compună un curriculum vitae, le scriu scrisoarea de intenție, le caută – pe internet sau în presa 
scrisă – un loc de muncă, îi recomandă instituțiilor angajatoare și, mai ales, îi pregătesc din punct 
de vedere psihologic pentru a satisface condițiile unui interviu. De obicei, piața muncii oferă 
locuri de muncă „de jos”: om de serviciu la scara blocului, angajat la salubritate, meserii care 
se adresează cu precădere persoanelor neșcolarizate. Uneori consilierul ocupațional îi pune pe 
adulții străzii să sune, cu intenția de a-i responsabiliza. După ce se stabilește ziua interviului, sunt 
pregătiți din punct de vedere psihologic pentru a se prezenta cu succes la interviu. Uzează, de 
multe ori, de schimburile de rol folosite de obicei în psihoterapie. Îi învață cum să intre pe ușă, 
cum să se prezinte, cum să răspundă la întrebările angajatorului. Consilierul ocupațional poartă 
cu ei o discuție și pentru ancorarea lor în realitate: le explică faptul că interviul nu este totuna cu 
angajarea, așa cum tind ei să creadă. Din nefericire, mulți dintre ei nu reușesc să obțină postul, 
se întorc cu un sentiment de eșec, cu convingerea că au fost nedreptățiți: nu înțeleg de ce li s-a 
cerut CV-ul sau de ce au avut contracandidați. 

Piața muncii pentru adulții străzii îmbracă un colorit sumbru mai ales că unii angajatori 
profită de munca oamenilor străzii. O astfel de piață a muncii la negru își recoltează mâna 
ieftină sau chiar gratuită de lucru din zona Pieței Unirii. Dis de dimineață vin diverși angajatori, 
îi iau, îi duc pe șantiere sau la ferme. La sfârșit, îi recompensează cu 50 sau 70 de lei. Unii 
angajatori nu îi plătesc deloc. 
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Sunt fel de fel de oameni acolo la Unirii, unde se strâng, la Piața Neagră. Unde întoarce 

tramvaiul 40, sus acolo. Acolo e Piața Neagră de peste douăj’ de ani. Se adună și oamenii 

străzii și mai multe personalități. Și cei care stau prin București. Se duc acolo și caută de muncă. 

Și, depinde, poți să găsești de muncă, poți să nu găsești. Poate să nu-ți dea banii… Mi s-a 

întâmplat și mie chestia asta. (I.B., 44 ani, a locuit 15 ani în stradă)

Un aspect important în procesul de recuperare psiho-socială a persoanelor adulte îl 
constituie suportul psihologic pe care îl asigură personalul de specialitate. În acest scop, la centrul 
de zi există un atelier ocupațional, deschis atât bărbaților, cât și femeilor, persoanelor sănătoase 
din punct de vedere medical, dar și celor cu dizabilități fizice sau psihice. Participă la ședințe 
de terapie ocupațională unde primesc un feedback afectiv pozitiv din partea participanților la 
atelier. Obiectele și produsele care ies din mâinile lor sunt extrem de variate: cuiere din lemn 
pictate manual, obiecte decorative pictate manual, sacoșe din material textil pictate manual, 
picturi în acuarelă. Cei care supervizează atelierul le transmit mesaje verbale pozitive prin care 
încearcă să le refacă stima de sine, punând accent pe pașii pe care adulții străzii i-au făcut în 
procesul de resocializare: „Ești un om capabil”, „Ai un act de identitate”, „Ești sănătos”. Tot acolo 
își recapătă deprinderea de a lucra câteva ore într-un spațiu închis și de a recunoaște o ierarhie 
socială, o autoritate care le cere să întreprindă diverse acțiuni și capătă sentimentul apartenenței 
la un grup în care anumite calități le sunt recunoscute. În tot acest timp, supervizorii atelierului 
ocupațional le observă aptitudinile fizice, de comunicare, de sociabilitate, ceea ce le va fi util 
pentru compunerea unui profil ocupațional și pentru accesarea ofertelor de pe piața de muncă. 

În esență, recuperarea psiho-socială a persoanei desocializate se realizează prin 
reangajarea sa într-un cadru instituționalizat. În urma serviciilor prestate, ea va obține un venit 
care îi va permite plata unei chirii. Primul efect pozitiv constă în părăsirea categoriei stigmatizate 
a oamenilor străzii și reintrarea în cadrele sociale comune, din care a fost exclusă sau s-a 
autoexclus la un moment dat. Al doilea efect pozitiv este de natură economică întrucât venitul 
obținut o va ajuta să își îmbunătățească stilul de viață: va avea o alimentație și îmbrăcăminte 
mai bune. Noua poziție o va ajuta să restabilească raporturile sociale normale cu semenii săi.

În paralel cu acest proces de reinserție psiho-socio-profesională, echipa Samusocial 
încearcă să le faciliteze accesul la o serie de drepturi pe care statul le oferă: ajutor social (venitul 
minim garantat), cantină socială, accesul la un adăpost de noapte. Îi ajută să-și întocmească un 
dosar pe baza căruia să acceseze anumite servicii și le achită taxele pentru actele necesare în 
dosar: trimitere de la medicul de familie, adeverință de la un medic psihiatru, un set de analize 
medicale. Al doilea aspect al procesului de reinserție profesională, cel psihologic, implică 
gestionarea efectelor pe care locuirea în stradă le are asupra psihicului uman și schițarea, în linii 
mari, a portretului psihologic pentru fiecare caz în parte.

A apărut [un articol în ziar]. Și de la chestia asta nu mai m-am dus la muncă unde lucram 

acolo-șa. Că au citit colegii acolo-șa cu care lucram, că lucram la o d’asta unde se ambalau 

parfumuri și erau foarte multe femei și fete și puțini băieți. Și ăia cum au venit, a doua zi 

dimineață, cu ziarul în mână, zice „băi, nea Vali, zice, ia uite, băi, ești extraordinar. Felicitări!” 

M-am simțit așa, ca ultimul păduche și zic, „Domne’, plec!” M-am dus la șef și i-am spus că am 

puțină treabă; poți să mă învoiești? Și nici nu m-am mai dus la muncă. A fost o chestie, chiar 

m-am simțit prost, m-am simțit... Na, cum să te duci într-un... eu știu, într-un cerc de oameni, 
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între niște colegi și toată lumea te știe că ești un om liniștit și dintr-o dată îți apare o chestie 

din asta în ziare: „poetul de pe stradă” care ce-or mai fi scris ăia după acolo-șa, cum au scris, 

că a dormit pe unde a dormit, că a făcut ce a făcut și uite, în loc să se ducă să facă nu știu ce, 

se apucă să scrie. M-am simțit prost. Era normal. Era normal ca și ceilalți să râdă. Adică la un 

conflict sau la ceva când, dacă ne-am fi certat ca să am vreun conflict, dar la orice chestie care 

nu ar fi convenit la cineva: „băi, boschetarule, du-te, na”. (V.A., 61 ani, a locuit 10 ani în stradă)

În pofida acestei asistențe psiho-socio-profesionale pe care o asigură personalul de 
specialitate de la centrul de zi, unii adulți ai străzii repetă la un anumit interval de timp același 
ciclu de involuție: își pierd locul de muncă, cartea de identitate, ajung în imposibilitatea de a-și 
mai putea plăti chiria, ajung din nou în stradă și apoi la centrul de zi Samusocial, unde procesul 
se reia. Cauzele care determină părăsirea locului de muncă sunt variate: depresii ascunse, 
o stimă de sine scăzută întreținută prin faptul că la serviciu foștii adulți ai străzii întâlnesc alți 
angajați care au deja o familie și se bucură de susținerea membrilor acesteia, incapacitatea de 
a se conforma unui program de muncă, neacceptarea autorității șefilor.

Concluzii

Lipsa unei locuințe adecvate reprezintă una dintre cele mai dure forme de excluziune 
socială. Necesitatea stabilității conferite de un „acasă”, și nu în sensul de proprietate ci de 
un spațiu adecvat locuirii, propice desfășurării unor activități cotidiene normale - petrecerea 
timpului liber, loc de refugiu și liniște și multe altele (Dan și Dan 2005, 101) este reflectată poate 
cel mai elocvent prin intermediul absenței sale. Pornind de la poveștile de viață ale oamenilor 
fără adăpost cu care am purtat discuții pe parcursul cercetării de teren am încercat să suprindem 
procesualitatea fenomenului, cauzele care stau la baza pierderii locuinței, efectele lipsei unui 
acoperiș asupra oamenilor prinși în această capcană și strategiile de supraviețuire. Eforturile 
pe care asociațiile de profil le depun pentru reintegrarea socio-profesională a persoanelor fără 
adăpost au fost, de asemenea, analizate și prezentate. Echilibrul este unul foarte fragil: adesea, 
riscul revenirii persoanelor asistate în situația inițială, de locuire în spațiul public, continuă 
să planeze asupra acestora. Absența unor instrumente eficiente de prevenire și reducere a 
numărului persoanelor fără adăpost, condițiile economice precare dar și aportul autorităților 
la reproducerea constantă a fenomenului (prin evacuări din case naționalizate fără asigurarea 
unor locuințe sociale sau gestionarea ineficientă a situației copiilor și tinerilor instituționalizați), 
transformă din nefericire locuirea în spațiul public într-o realitate tot mai pregnantă pe străzile 
atât ale Bucureștiului, cât și ale altor orașe din țară. 

Note

1 Realizarea acestui articol a fost posibilă și cu sprijinul voluntarilor Anamaria Țigănuș 
(Universitatea București), care m-a însoțit pe teren și s-a ocupat de transcrierea unor 
interviuri, și Corina Ioana Benga (SNSPA) care m-a ajutat, de asemenea, cu transcrierea 
interviurilor.

2 Pentru o discuție referitoare la fenomenul evacuărilor din București, consultați articolul 
„Locuirea în spații disputate. Case naționalizate, retrocedări și evacuări în București”, parte a 
acestui volum, pagina 143.
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3 Conform recomandărilor pentru recensămintele populației și locuințelor din 2010 realizate 
în 2006 de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, persoanele fără adăpost 
sunt împărțite în două categorii, luând în considerare exclusiv domeniul fizic al locuinței: 
persoane fără locuință de tip primar (fără un acoperiș deasupra capului) reprezintă o categorie 
ce cuprinde oamenii care trăiesc efectiv în stradă; și persoane fără locuință de tip secundar 
(fără adresă obișnuită), categorie în care intră persoanele fără un loc stabil de rezidență, care 
sunt nevoite să se deplaseze între diferite tipuri de locuință: apartamente, adăposturi, instituții 
specifice (Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa 2006, 104). 

4 Una dintre propunerile de intervenții cheie, incluse în Strategia Națională privind Incluziunea 
Socială și Reducerea Sărăciei (2015-2020), pentru reducerea fenomenului persoanelor fără 
adăpost constă tocmai în reorientarea autorităților spre programe de integrare pe termen lung 
și nu doar oferirea de servicii de urgență. Necesitatea schimbării paradigmei „tratamentului” 
este menționată, cu referire la România, și la nivel european (Fitzpatrick 2013, 19).

5 Una dintre aceste modalități constă în identificarea și înregistrarea persoanelor fără adăpost 
dimineața devreme, pe timpul iernii, în toate locurile în care este posibilă înnoptarea (Jencks 
1994, 8-20 apud Negură, 2015).

6 Pentru că unii dintre oamenii străzii recurg la varianta adăposturilor improvizate (locuiesc pe 
câmp, în corturi, în case abandonate, în parcuri sau în mașini abandonate), pentru a le facilita 
locuirea în scara de bloc, și acceptarea lor de către locatarii obișnuiți ai blocurilor, mai ales pe 
timpul iernii, Asociația Samusocial le-a creat un ghid de supraviețuire care conține „sfaturi de 
la ei către ei” de tipul: „Dacă te adăpostești în scara de bloc, du-te după ora 11, când sunt mai 
puțini locatari care circulă la ora aceea, nu te duce beat, nu te duce cu multe sacoșe după tine 
ca să nu atragi atenția, curăță-ți locul după ce ai plecat”. Pe unele dintre aceste sfaturi utile le 
cunoșteau din propria experiență, pe altele le-au aflat de la personalul asociației.

7 Datele despre Asociația Samusocial au fost culese de pe pagina web www.samusocial.ro și pe 
parcursul cercetării de teren.

8 Informațiile au fost culese de pe pagina web atelierefarafrontiere.ro.
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Imagine 1. D.S., 60 ani, de patru ani locuiește în stradă. 
Zona Pajura. Sursa: Cercetare de teren 

Imagine 4. M.D., 59 ani, de patru ani locuiește în 
stradă. Zona 1 Mai. Sursa: Cercetare de teren 

Imagine 2. Haine și obiecte. D.S., 60 ani, de patru ani 
locuiește în stradă. Sursa: Cercetare de teren 

Imagine 3. Haine și obiecte. Zona Gării de Nord. 
Sursa: Cercetare de teren 

Casa din stradă. Cum locuim când nu avem unde locui ANEXE
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Imagine 5. Persoană fără adăpost. Piața Romană.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 8. Persoană fără adăpost Calea Victoriei. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 6. Persoană fără adăpost Centrul Vechi. 
Sursa: Bucharest Housing Stories

Imagine 7. Persoană fără adăpost Calea Victoriei.  
Sursa: Bucharest Housing Stories

Casa din stradă. Cum locuim când nu avem unde locui ANEXE
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