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COMUNICAT DE PRESĂ
PROIECT FAMILII DE SUFLET - START ÎNSCRIERI

Asociaţia Alfa Grup în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului şi Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România derulează în perioada iulie 
2015-aprilie 2016 proiectul Familii de Sufl et, cod PEH 086.
Începând din 2 decembrie 2015 am demarat campania de înscrieri pentru cei care şi-au exprimat dorinţa 
de a fi  o familie de sufl et. Aceştia vor urma un curs de parenting susţinut de profesionişti, vor afl a detalii 
despre copii şi modalităţile de implicare, primind şi manualul Familiei de Sufl et (în forma lui iniţială).
Proiectul îşi propune să dezvolte o reţea prin care să îmbunătăţească măsurile de combatere a 
discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune socială şi economică (benefi ciari sunt o sută 
de copii instituţionalizaţi din judeţul Cluj şi copii de etnie romă din Comuna Dragu, judeţul Sălaj).
Reţeaua mediază parteneriate între autorităţi locale şi regionale cu actori din mediul privat şi societatea 
civilă cu scopul de a găsi şi forma specialişti care să faciliteze accesul familiilor de sufl et la benefi ciari 
(copiii defavorizaţi). În acest sens viitoarelor familii de sufl et li se oferă instruire, fi nanţată de asemenea 
prin proiect, care să îi pregătească pentru rolul special pe care sunt hotărâţi să şi-l asume.
Prin proiect se va elabora un plan de intervenţie care va fi  predat la fi nal autorităţilor competente 
pentru implementarea lui în folosul altor copii defavorizaţi.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup la e-mail: offi ce@alfa-grup.com, tel 0372 955 841.
Proiect fi nanţat cu sprijinul fi nanciar al Programului RO10 - CORAI, program fi nanţat de Granturile SEE 2009-2014 
şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială
Valoarea fi nanţării proiectului:  804.569,40 lei
  www.familiidesufl et.ro www.atelieruldefaptebune.ro

Data comunicatului: 17 decembrie 2015
Familii 

de suflet

 ADIO CHIRIE!

Să plantezi un copac, să crești un co-
pil și să construiești o casă se spune 

că sunt cele trei lucruri pe care orice 
persoană trebuie să le realizeze în 
viață. Cel din urmă nu prea mai este la 
modă de când în peisajul economic a 
apărut specia dezvoltatorilor imobili-
ari, care construiesc blocuri peste blo-
curi și transformă orașele în adevărate 
jungle urbane. Astfel, să construiești 
o casă presupune de fapt să cumperi 
un apartament de cele mai multe ori, 
iar alegerea este una foarte difi cilă. 
Trebuie să găsești un dezvoltator de în-
credere, o instituție bancară care să nu 
ia toate pieile de pe tine în următorii 50 
de ani, o formă de fi nanțare dintre cele 
disponibile, o zonă în care să locuiești 
și apoi, de cele mai multe ori, la fi nalul 
listei, un apartament care să îți placă 
dar să aibă și un preț bun.

După o studenție petrecută în 
camere de cămin și apartamente închiri-
ate, în februarie 2014 Monica Rațiu s-a 
mutat alături de prietenul ei în primul 
loc pe care cei doi l-au putut numi cu 
adevărat „acasă”. Apartamentul, situ-
at în cartierul Zorilor pe strada Imre 
Mikó, într-o zonă în care în ultimii ani 
blocurile de locuințe au răsărit precum 
ciupercile după ploaie, i-a costat pe cei 
doi tineri aproximativ 86.000 de euro, 
în condițiile în care dezvoltatorul imo-
biliar îl vindea fi nisat.

„Noi am adus mobila și am mai zugrăvit 
în alte culori, pentru că totul era alb. La 
fi nal am ajuns la aproximativ 95.000 de 
euro cu totul.  A mai costat și parcarea 
subterană 4.000 de euro, în acel preț. Am 
vrut neapărat să fi e un apartament într-un 
bloc nou, pentru că în blocurile mai vechi tot 
timpul ai probleme, chiar dacă proprietarul 
îți spune că a făcut toate reparațiile și totul 
e în regulă. Nu poți avea încredere totală”, 
spune tânăra de 29 de ani.

Prima variantă 
„Prima casă”
Cum cei doi au reușit să strângă din 

economii un avans considerabil, iar 
dobânzile erau mai avantajoase decât 
cele la creditele imobiliare, cei doi au 
mers pe mâna programului „Prima 
Casă”. În cazul lor, împrumutul trebuie 
returnat în 30 de ani, iar rata lunară 
este de aproxiamtiv 300 de euro.

„Cu «Prima casă» am avut dobânzi 
mult mai avantajoase. Am stat mult și am 
studiat toate variantele, inclusiv credi-
tul imobiliar, și «Prima casă» era cea 

mai avantajoasă variantă. Noi am ieșit la 
aproximativ 1.050 de euro/metru pătrat. Și 
a contat mult faptul că a fost fi nisat, pentru 
că nu am mai avut bătaie de cap cu par-
chet, faianță, utilat baia și toate celelalte”, 
spune Monica.

Tot procesul a durat aproximativ o 
lună și jumătate și, spune Monica, în 
relația cu băncile a contat mult faptul 
că cei doi lucrează în IT, un domeniu 
în care până și bancherii au încredere.

„Am umblat pe la toate băncile din 
Cluj pentru că voiam să găsim cea mai 
avantajoasă ofertă. Noi am fost norocoși 
pentru că am putut da un avans mai mare. 
În plus, muncind în IT, lumea are mai 

Boom imobiliar: 
preţurile explodează

mare încredere. Dar chiar și așa ne-am plim-
bat cam mult cu toată birocrația aferentă. Am 
căutat multe informații, am vorbit cu prieteni 
constructori și prieteni care lucrează la cadas-
tru ca să afl ăm detalii despre zonă sau despre 
solul de aici”, explică tânăra.

Cum alegem 
viitorul „acasă”?
O zonă liniștită, utilități care să nu facă 

probleme, magazine sau locuri unde să 
îți petreci timpul liber sunt câteva dintre 
primele dorințe pe care le au cei care caută 
o casă nouă. Monica nu este o excepție, 
însă din dorința de a nu avea probleme în 
viitor, cot la cot cu prietenul ei, au realizat 
o adevărată muncă de cercetare, pentru a 
fi  astfel siguri că niciun detaliu important 
nu le scapă din vedere.

„A contat mult cât facem, ca timp, până 
la serviciu, în centru. Nu am vrut să stăm 
dimineața și seara la cozi interminabile, așa 
că nu am cumpărat în Florești. Zona e foarte 
liniștită, nu trec mașini pe sub geam, nu auzi 
camioane, nu trec avioane pe deasupra ta și 
nici nu trece trenul pe lângă bloc, cum mi 
se întâmpla atunci când stăteam în cartierul 
Mărăști. Și nici nu sunt mirosuri ciudate. 
Având și mașină, nu ni s-a părut o problemă 
așa de mare lipsa unui supermarket în ime-
diata noastră apropiere. Din fericire însă s-a 
deschis un magazin, un fel de non-stop, chiar 
la parterul blocului. Avem și școală la cinci 
minute de mers pe jos, dar asta nu a contat 
atât de mult. Ne-a interesat să avem o casă în 
prima fază”, spune Monica.

Cum Clujul are un trecut trist în ce 
privește țepele imobiliare date de dez-
voltatori, „cercetarea” fi rmei de la care 
urmau cei doi să cumpere a fost o parte 
importantă a întregului proces de alegere 
a casei.

„Am căutat foarte mult, ne-am interesat 
și în legătură cu dezvoltatorul. Am căutat 
informații despre ei, am văzut ce proiecte au 
mai avut, pentru că nu voiam pe cineva care 
să ne facă probleme. Vorbeam mult cu ei, mer-
geam la apartament aproape în fi ecare zi și le 
spuneam ce nu ne place, ce nu e în regulă și ei 
remediau. E foarte important să poți vorbi cu 
dezvoltatorul și să păstrezi legătura. Am avut 
și un contract foarte clar, cu clauze foarte clare 
și totul a fost bine. În felul ăsta nici nu am 
avut niciun fel de emoții, chiar dacă am dat 
mulți bani înainte”, adaugă Monica.

Iar alegerea s-a dovedit una excelentă, 
având în vedere că cei doi au deja un an de 
când sunt „la casă nouă”.

„Eu am stat cinci ani în cămin, apoi am 
stat în chirie, dar ne-am obișnuit foarte repede. 
Ne place foarte mult și momentan nu cred că 
în zonă mai e nevoie de ceva. Pe viitor, poate, 
o grădiniță. Dar lumea lucrează în centru și 
asta nu e o problemă atât de mare. Pentru 
noi a fost un fel de dragoste la prima vedere 
cu apartamentul acesta. Și apoi am descoperit 
că mulți prieteni stau în zonă, ceea ce e bine. 
Poate câștigăm la loto. Am făcut cum am cre-
zut că ne va fi  mai comod în fi ecare lună. E o 
perioadă foarte lungă, dar deja au trecut doi 
ani și nu au fost probleme”, spune încântată 
Monica Rațiu.

 Radu Hângănuț

Am umblat pe la toate 
băncile din Cluj, pentru că 

voiam să găsim cea mai 
avantajoasă ofertă. Noi am 

fost norocoși, pentru că am putut 
da un avans mai mare. 

În plus, muncind în IT, lumea 
are mai mare încredere”, 

Monica Rațiu, specialist marketing
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