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Rezumat: Toate ţările din blocul estic, aflate sub influenţa Uniunii Sovietice, au fost obligate să aplice 
aceleaşi politici de locuire (în special în primii ani), reuşind apoi să urmeze un drum relativ propriu. 

După pagubele suferite în urma celui de-al II-lea război mondial – lipsa de fonduri, secetă, incendii 
– şi ca urmare a instaurării comunismului, locuitorii acestor state s-au confruntat cu fenomenul de 
confiscare a apartamentelor, caselor, terenurilor şi bunurilor (inclusiv cele industriale).  

Rusia a constituit un capitol aparte în istoria locuinţelor sociale din această perspectivă precum şi 
din perspectiva mentalităţilor şi a regimului politic comunist care s-a impus destul de dur în toate 
domeniile, chiar şi în sectorul locuinţelor.  

Apartamentele confiscate erau reîmpărţite mai multor familii, astfel că membrii fiecărei familii 
primeau câte o cameră, fiind nevoiţi să împartă cu ceilalţi spaţiile comune: bucătăria, baia, holul şi chiar 
telefonul.  

În celelalte ţări estice, apartamentele şi casele au fost mai întâi redistribuite, ca ulterior, odată cu 
redresarea economică, să fie construite noi ansambluri de locuinţe – la început după modelul stalinist, apoi 
de tip blocuri din ce in ce mai înalte care permiteau atât concentrarea unei mari părţi a populaţiei în 
apartamente „standard” cât şi controlul acesteia din toate punctele de vedere (politic, sanitar, etc.). 

În lucrarea de faţă doresc să studiez acest fenomen, modul în care a fost impus în celelalte ţări din 
blocul estic şi, mai cu seamă, urmările sale.  
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Abstract: All the countries in the Eastern block and under the influence of the Soviet Union were forced to 
apply the same inhabitation policies (especially in the first years), then they managed to go a more 
original way. 

As a consequence of the damages caused during World War II, of the lack of funds, of the natural 
calamities (drought, fires etc.) after the war and of the new communist regime, in these states flats, 
houses, lands and goods (including industrial) were seized. 

Russia was a special country in the history of social housing from this point of view and from the 
point of view of the mentalities and of the communist regime, which was very strict in all fields of activity 
and especially in housing matters. 

The seized flats were redistributed to more families, so that each family received one room and all 
families had to share kitchens, bathrooms, hallways and even the telephone line. 

In the other Eastern countries, flats and houses were first redistributed, but after the natural 
economic recovery new housing projects have been constructed, at first on the Stalinist model and then in 
ever higher blocks that allowed that a large part of the population be concentrated in ‘standard’ flats and 
controlled from all points of view (political, sanitary etc.). 

This work is designed as a study of this phenomenon, of the forced used to bring it about in the 
other countries from the Eastern block and especially of its consequences. 
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