Valea Corbului - o așezare informală (a)tipică
Atelier-dezbatere privind problematicile
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Notă: Acest document conține concluzii și observații privind nevoi de locuire din Valea Corbului colectate în
timpul atelierului. Intenția organizatorilor nu a fost de a inventaria și analiza, exhaustiv, totalitatea
problemelor de locuire ale comunității din Valea Corbului, cât de a ilustra tipologii de probleme din astfel de
așezări, ce necesită acțiune și soluționare. Sub nicio formă acest document nu poate ține locul unei studiu
comprehensiv la nivelul întregii zone care să colecteze informații și să documenteze toate spețele important
de avut în vedere în conceperea acțiunilor următoare în Valea Corbului sau alte așezări similare. Mulțumim
celor prezenți la atelier pentru deschiderea de a indentifica soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de viață
din așezările informale din România.
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1. Despre atelier
Pe data de 3 octombrie 2016 a fost celebrată în întreaga lume Ziua Mondială a Locuirii. Acest
eveniment a fost instituit de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru a reaminti an de
an unul dintre obiectivele Agendei HABITAT din 1976, anume asigurarea unui adăpost decent
pentru fiecare locuitor al planetei.
În contextul acestui eveniment și a recentelor inițiative publice care vizează căutarea de soluții
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale din România, Fundația PACT și
MKBT: Make Better au organizat o vizită-dezbatere tematică în cadrul comunității din Valea
Corbului - com. Călinești, jud.Argeș.
Valea Corbului este o așezare informală de 280 de case și circa 1.500 locuitori, dezvoltată gradual
pe parcursul ultimilor 70 de ani. Prin problemele cumulate, Valea Corbului este una dintre cele
mai reprezentative așezări de acest tip: vatra satului se întinde pe teritoriul administrativ a 3
comune; doar jumătate din sat figurează ca intravilan; o treime din sat este dezvoltată sub o linie
electrică de înaltă tensiune; doar câteva persoane au documente de proprietate sau care să ateste
un drept de posesie; jumătate din sat nu este conectat la electricitate cu forme legale etc. Cu
toate aceastea, comunitatea este solidară și funcționează bine, copii se duc la grădiniță și la
școală.
Așezările informale sunt o realitate socială și spațială din România care nu ar mai trebui să fie
ignorată. Sistematizarea și organizarea acestora necesită politici publice coerente și intervenții
complementare din partea autorităților publice, atât la nivel central cât și local, cu responsabilități
în domeniul locuirii, al cadastrului și planificării teritoriale, al educației și asistenței sociale.
Atelierul a urmărit să tragă un semnal de alarmă asupra problemelor locuirii informale în România
și să aducă spre dezbatere posibile piste de acțiune pe această temă alături de reprezentanți ai
unor instituții relevante: Cancelaria Primului Ministru; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
Agenția Națională pentru Romi; Agenția Națională de Cadastru; Consiliul Județean Argeș;
Prefectura; Oficiul Județean de Cadastru și administrația publică locală - în acest caz, Primăria
Comunei Călinești.
1.1. Structura atelierului
Atelierul a constat în două părți:
Partea 1: Vizită și analiză de teren în Valea Corbului
Participanții la atelier au mers pe teren în diferite zone din sat și au identificat și documentat o
serie de tipologii de nevoi de locuire.
Partea 2: Prezentare-dezbatere despre așezările informale în România și posibile
direcții de acțiune pe această temă
 Definiție și tipologia așezărilor informale din România;


Context și statistica așezărilor informale în România;



Împărțirea responsabilităților în domeniul locuirii informale;
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Posibile abordări pentru regenerarea urbană în zonele de locuire informală, tipuri de acțiuni
și responsabilități.

1.2. Participanți
La atelier au participat atât reprezentanții comunității, cât și reprezentanți din Cancelaria Primului
Ministru (Maria Gheorghiu, Nadia Gavrilă), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice (Claudia Andrei – consilier), Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (Ilinca Mărgineanu– consilier), Agenția Națională pentru Romi (Daniel
Vasile - Președinte), Biroul Județean pentru Romi, Agenția Națională de Cadastru (Ana Maria
Deică – consilier), Consiliul Județean Argeș (Adela Gheorghiță - reprezentant serviciul urbanism
și amenajarea teritoriului), Prefectura (Cristian Soare - Prefect), Oficiul Județean de Cadastru și
publicitate Imobiliară Argeș (Ecaterina Trofin), Primăria Călinești (Gheorghe Ionescu -primar),
organizația Habitat for Humanity (Anemari Necșulescu – director programe), din partea MKBT:
Bogdan Suditu (coordonator al atelierului), Marina Neagu, Ana-Maria Țoni, iar din partea
Fundației Pact: Irina Pop, Mădălina Ene.
2. Observații din vizita pe teren în Valea Corbului

Foto stânga și Foto dreapta: Locuințe informale, construite din materiale improvizate, într-o stare structurală și
funcțională precară;

Foto stânga: Oamenii își pun la uscat covoarele pe un stâlp de înaltă tensiune. Deasupra casei lor, trec cabluri cu 40.000
Volți, care scot un sfârâit continuu.
Foto dreapta: Case construite la 1m de un stâlp de înaltă tensiune. Legislația în vigoare prevede o distanță de 75 m între
locuințe și linii de înaltă tensiune cu o asemenea capacitate, din cauza problemelor de sănătate pe care le pot provoca.
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Foto stânga: Deși unele construcții au fost realizate din materiale adecvate și cu o structură solidă, multe dintre acestea sunt
amplasatepe terenuri pentru care nu dețin acte de proprietate și/sau nu respectă reglementările privind amplasarea
locuințelor la o distanță corespunzătoare față de liniile de înaltă tensiune.
Foto dreapta: Generații diferite de copii din comunitate – unii vin de la grădiniță și școala primară, ceilalți merg către
programul gimnazial. Din declarațiile localnicilor, rezultă că absenteismul ar avea un nivel redus, copii fiind încurajați să
frecventeze școala.


Cei 1500 de locuitori, trăiesc în circa 400 locuințe, din care mai puțin de o cincime
sunt situate în intravilan, una singură este intabulată și are acte de proprietate, iar aproximativ 15%
din totalul locuințelor sunt fie în zona inundabilă, fie sub linia de înaltă tensiune.

Structura fondului construit s-a modificat radical în ultimii 20 de ani: din vechile
bordeie sau căsuțe din lemn și paiantă realizate în anii ’70 (atunci când administrațiai comunistă i-a
obligat pe locuitorii satului să coboare din vechiul amplasament situat în amonte pe vale în actualul
amplasament) au mai rămas doar câteva, restul fiind înlocuite cu case mai mari, cu fundație și
realizate din cărămidă, bolțari din ciment sau BCA. Din păcate, dincolo de faptul că sunt realizate
fără autorizație, dispunerea locuințelor nu respectă regulile de amplasare şi retrageri minime
obligatorii prin care să se siguranța construcțiilor și locuitorilor în raport cu rețelele de înaltă
tensiune ce traversează zona, respectiv a perimetrelor cu risc de inundații.

Majoritatea locuințelor (cca 80%) sunt situate de-a lungul drumului comunal asfaltat,
pe partea stângă a văii Corbului, iar restul sunt situate pe drumul secundar de pe malul drept, în
luncă sau pe terasele văii Corbului. În plus, în ultimul deceniu, ca urmare a absenței oricăror
elemente de organizare a teritoriului comunității Valea Corbului, numeroase noi construcții (dintre
care unele mari ca dimensiuni și realizate din materie de construcție de calitate) au fost ridicate pe
malul drept al văii, sub linia de înaltă tensiune. Menționăm că doar locuințele situate de-a lungul
drumului comunal au acces, cu forme legale, la rețeaua națională de electricitate. Alimentarea cu
apă se face de la puțuri individuale realizate de câțiva dintre locuitorii mai înstăriți ai comunității, cu
asigurarea accesului la apă și pentru vecinii lor.

Întrucât limitele intravilanului din Planul Urbanistic General al comunei Călinești nu
sunt realizate într-un format vectorial georeferențiat, nu este posibil să se determine în teren, cu
precizie, care sunt imobilele (terenuri și construcții) aflate în interiorul limitelor sale. Această
incertitudine de natură tehnico-urbanistică, alături de contradicțiile inter-instituționale cu privire la
situarea aparentă a teritoriului satului Valea Corbului pe 3 unități administrative teritoriale (Călinești,
Mioveni, Beleți-Negreni), au generat dificultăți și dezinteres pentru clarificarea situației juridice a
perimetrului (legalizarea imobilelor), respectiv pentru implementarea de proiecte edilitare vizând
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îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor. Menționăm faptul că, în urma discuțiilor tehnice,
reprezentanta Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș a confirmat faptul că,
în conformitate cu datele din Geoportalul ANCPI, în fapt întreg satul Valea Corbului s-ar afla pe
teritoriul comunei Călinești, contrar celor declarate de reprezentanții autorității locale.
Chiar dacă toți locuitorii au acte de identitate, ca urmare a modificării normelor legale cu privire la
încheierea contractelor cu furnizorii de energie electrică în absența unui act care să ateste proprietatea
asupra imobilului nu se poate face conectarea la electricitate a acelor locuințe.

Foto sus: extras din PUG-ul comunei
Foto stânga: poziionarea stâlpilor de înaltă tensiune

3. Subiecte ale dezbaterii: teme abordate și concluzii
3.1. Teme abordate în cadrul prezentării
a. Definiție „așezări informale”
- Definiţie UNECE (2009): Aşezările informale - formaţiuni rezidenţiale ilegale
cărora le lipseşte infrastructura de bază, siguranţa ocupării, condiţii adecvate de
locuire etc. (UNECE, 2009);
6

-

Aşezări informale - formaţiuni rezidenţiale dezvoltate de regulă la marginea
localităților urbane sau rurale, în care ocuparea terenurilor are un statut ilegal sau
legal, iar construcțiile sunt neautorizate sau respectă partial autorizațiile obținute,
cărora le lipseşte accesul la infrastructura tehnico-edilitară de bază, condiţii
adecvate de locuire etc., ce pun în pericol siguranța și starea de sănătate a
populaţiei rezidente.

c. Tipologia așezărilor informale din România
Grupări de locuințe caracterizate prin: statut incert al proprietății, respectiv absența
autorizației de construire a locuinței. Principalele categorii de situații întâlnite, se referă la:
- Locuinţe neautorizate construite pe terenuri cu un statut juridic cert;
- Locuinţe neautorizate construite pe terenuri cu un statut al proprietăţii incert;
- Locuinţe care nu respectă regulile impuse iniţial de autorizaţie, indiferent de
statutul proprietăţii asupra terenului.
d. Statistica așezărilor informale în România
Conform unui studiu realizat de MRDAP în 2014, la care au răspuns 52.88% din UAT-uri (1.501
din 3.186 UAT-uri), 38,7% dintre acestea au cel puțin o așezare informală, însumând 49.338
de locuințe și 63.492 de familii.
e. Context
Autoritățile centrale din România au manifestat interes în problematica așezărilor informale
prin asumarea de convenții sau declarații tematice, analize și programe ce se referă specific
sau tangențial la acest subiect. Printre acestea, menționăm:
-

-

-

-

-

Declaraţia de la Viena privind Așezările Informale în Sud-Estul Europei – 2004 a avut ca
principal obiectiv (a) stabilitea de comun acord a acțiunilor vizând reglementarea (legalizarea)
și îmbunătățirea condițiilor din așezările informale într-un mod durabil și (b) prevenirea în
viitor a apariției de așezări informale;
Raportul „Locuinta si politica regională” aprobat de Parlamentul European în 10 mai 2007
subliniază necesitatea formulării de politici de locuire ca parte a politicii de planificare
teritorială, subliniind necesitatea de a lua în considerare problemele specifice de locuire din
zonele rurale, în contextul nivelului scăzut al veniturilor, al gradului scăzut de siguranță și
calitate a construncțiilor şi al lipsei de alternative (locuinţelor de închiriat, sociale sau de alt
tip);
Proiect MDRAP intitulat „Analiză privind aşezările informale din România evaluarea situaţiei
actuale în vederea formulării unor reglementări şi instrumente de intervenţie” a aprofundat
această temă în perioada 2012 – 2014;
HG 294/2015 Programul național de cadastru și carte funciară acordă finanțare pentru
cadastrare, acordând prioritate unităților administrativ teritoriale care prezintă așezări
informale ale comunităților aflate în condiții de sărăciei extremă.
Strategia Națională a Locuirii, elaborată pe parcursul anului 2016 însă neasumată încă la data
prezentului raport, acordă atenție problematicii așezărilor informale.
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-

-

-

-

-

-

f. Împărțirea responsabilităților în domeniul locuirii informale:
Guvernul/MDRAP : crearea cadrului normativ și operațional pentru acest tip de teritorii;
ANCPI/OCPI: gestiunea Programului Național de cadastru și carte funciară, respectiv
detalierea “hărții oficiale a României” în vederea clarificării limitelor unităților administrativeteritoriale;
Prefectura: coordonarea activităților unităților admistrativ teritoriale și spriin în clarificarea
conflictelor privind limitele acestora, precum și interfață între MDRAP și autoritățile publice
locale;
Consiliul Județean împreună cu autoritățile publice locale: probleme legate de urbanism;
ANR / BJR: activități de sprijin a comunităților roma din așezările informale;
Comunitatea: implicare și sprijin pentru Primărie în soluționarea informalității așezării.
3.2. Comentarii ale cetățenilor și concluzii ale discuțiilor
Cetățenii din Valea Corbului sunt conștienți de barierele pe care le întâmpină, ca urmare a
caracterului informal al așezării: dificultatea de a se racorda la utilități, dificultatea de a accesa
servicii pentru care au nevoie de documentare a drepturilor de proprietate a locuinței ș.a.;
localnicii de asemenea deplâng urmări asupra sănătății acestora (eg. dureri de cap dacă stau
prea mult afară, sub linii) și par a fi conștienți că proximitatea față de linia de înaltă tensiune
este dăunătoare sănătății;
S-a remarcat, cu ocazia atelierului, o lipsa de cunoaștere a pașilor ce ar trebui urmați pentru
a rezolva impasul în care se află localnicii din Valea Corbului; sunt foarte multe instituții
implicate, ca responsabilități, și lipsește un cadru de coordonare al acțiunii și perseverență în
a lua măsuri;
Primăria este depășită de această problemă, ca scară și complexitate, și nu deține fondurile
și cunoștințele pentru a găsi soluții; totodată primăria nu reușește să ia nici măsuri de bază
pentru a preîmtâmpina proliferarea acestei situații;

4. Piste de acțiune
-

-

-

Dezbatere cu actorii publici cu responsabilități pe marginea legislație specifice cu incidență
asupra așezărilor informale și limitărilor legate de sistematizarea și legalizarea acestora;
Identificarea de soluții normative și tehnice-urbanistice astfel încât să poată fi
operaționalizată legalizarea așezărilor informale care corespund regulilor și principiilor
dezvoltării durabile a localităților și asigurării protecției locuitorilor;
Crearea de ghiduri de informare și bună-practică referitoare la recunoașterea statutului de
informalitate a unor localități / părți din unele localități, astfel încât prevederile legale în
vigoare să poată fi operaționalizate eficient de către autoritățile publice locale;
Organizarea de sesiuni tematice în care reprezentanții instituțiilor publice și a autorităților
administraței publice centrale și locale cu atribuții în domeniu, împreună cu asociațiilor
profesionale din domeniul urbanismului, cadastrului, locuirii, cu organizațiile nonguvernamentale interesate etc., să dezbată aspectele specifice acestor comunități în vederea
coordonării acțiunilor lor și ameliorării aspectelor de natură inter-instituțională și tehnică ce
vizează așezările informale;
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-

Clarificarea proprietății terenurilor, sprijinirea localnicilor în a își face forme legale asupra
parcelei pe care o ocupă; proiectare urbanistică a satului (trasare zone de intravilan propice
locuirii, trasare trama stradală ș.a.), identificarea de soluții pentru relocarea celor care locuiesc
în zone improprii locuirii (zona inundabilă, zonă situată în limita minimă admisă de distanță
față de liniile de înaltă tensiune) sau lucrări funciare și de relocare a liniei de înaltă tensiune
pentru a elimina riscul asupra siguranței și sănătății localnicilor; luarea de măsuri de educare
și preîntâmpinare a extinderii zonei de locuire informală.

__
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