
 
 

 

Bruxelles, 8 iulie 2021: Curtea de Apel din România a confirmat hotărârea anterioară a Tribunalului 
Constanța și a decis că primarul din Eforie și Unitatea Administrativă Teritorială din Eforie trebuie 
să plătească o sumă de aproximativ 36.000€ fiecărei persoane rome evacuate din Strada Agricolă 
în 2013, precum și să asigure locuințe sociale pentru fiecare familie. Există douăsprezece persoane 
reprezentate de un avocat în acest proces, ceea ce înseamnă că costul total pentru autoritățile din 
Eforie (minus costurile de locuință) va fi de aproximativ 432.000€. 
 
Prin aceasta hotărâre fiecare persoană va fi compensată prin adăugarea unei penalități de 20€ de 
persoană pe zi pentru fiecare zi în care oamenii au rămas fără locuință începând cu 11 aprilie 2017 
(data la care hotărârea trebuia să fie pusă în aplicare). Cazul a fost inițiat de Centrul European 
pentru Drepturile Romilor (ERRC) și RomaJust și evacuarea a fost judecată ca fiind ilegală de prima 
instanță. 
 
“Aceasta este o mare realizare pentru această comunitate de romi și un mesaj important care se 
transmite celor care evacuează cu forța alți romi din România și din întreaga Europă”, a declarat 
președintele ERRC, Đorđe Jovanović. 
 

ORASUL EFORIE ESTE OBLIGAT SA PLATEASCA PESTE 

€430.000 PENTRU EVACUAREA ROMILOR IN 2013 

http://www.romajust.org.ro/
http://www.errc.org/press-releases/municipality-ordered-to-rehouse-roma-evicted-from-eforie-in-2013
http://www.errc.org/press-releases/municipality-ordered-to-rehouse-roma-evicted-from-eforie-in-2013


Evacuarea a avut loc la 27 septembrie 2013, vizând o comunitate de romi care locuia pe strada 
Agricola în 22 de case în care locuiau de 40 de ani. Aceasta a fost efectuată de aproximativ 80 de 
polițiști însoțiți de angajați municipali și buldozere, sub supravegherea directă a viceprimarului din 
Eforie care a participat la evacuare. Peste 100 de persoane, inclusiv 55 de copii, au rămas fără 
locuință atunci când casele lor au fost distruse fără consultare și asigurarea unei locuințe alternative 
adecvate. Presa locală a raportat că viceprimarul a fost auzit amenințând romii care rezistau 
evacuarii, spunând : “dacă nu ieșiți, vă vom ucide aici”. 
 
În zilele care au urmat, persoanele evacuate au trebuit să locuiască în aer liber în adăposturi 
temporare, până când unii au putut în cele din urmă să se refugieze într-o clădire școlară 
abandonată, fără ferestre și electricitate. Alții erau cazați într-un dormitor la fel de sumbru, 
dezafectat. Unele dintre aceste persoane au fost evacuate a doua oară în iulie 2014 de către 
viceprimar și mutate la containere de transport din afara orașului. Aceste containere erau prea mici 
pentru a găzdui toți membrii familiilor și aveau acces inadecvat la facilitățile de bază. Restul 
familiilor nu au primit niciun fel de cazare. 
 
După ce o altă tentativă de evacuare a romilor din locuințele containerelor a fost oprită de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în martie 2016, evacuarea inițială a fost în cele din urmă 
considerată ilegală și discriminatorie la 1 iunie 2016 într-un dosar adus de ERRC. 
 
 
Hotărârea recentă privind lipsa de implementare de către autorități este definitivă. 
 
Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză. 
 
Pentru mai multe informații sau pentru a realiza un interviu contactați: 
 
Eugen Ghita 
ERRC Human Rights Monitor for Romania 
European Roma Rights Centre 
eugen.ghita@errc.org  
+40 751 622 112 
 
Jonathan Lee (in English) 
Advocacy & Communications Manager 
European Roma Rights Centre 
jonathan.lee@errc.org  
+32 49 288 76 79 
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