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Cristina Bădiță

"Pata Cluj - Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea
socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv
a romilor defavorizați” 



Pata Rât pe harta Clujului

Zona s-a format ca o zonă de locuit în apropierea rampei de deșeuri 
începând din anii 1970 (stabilirea în locuințe informale a muncitorilor de pe 
rampă); a crescut de pe urma evacuărilor din oraș și a relocării forțate pe str. 

Cantonului începând cu a doua jumătate a anilor 1990; extinderea sa a 
culminat cu relocarea a celor 350 de persoane, evacuate de pe str. Coastei în
2010, în case modulare construite de către primărie în Pata Rât – azi, în total 

locuiesc în zonă circa 1500 de persoane, sau 350 de familii 





Zone de sărăcie în Zona 
Metropolitană Cluj





Date pentru Cluj-Napoca: 
1% persoane de etnie romă  

(recensământ, 2002) 
12% rata sărăciei (CASPIS, 2004)



Hărți privind zonele dezavantajate/ sub-

dezvoltate ale orașului 

Realizate de actori instituționali 
intervievați în cercetarea RELOCAL









(In)justiție spațială (?)



- proiectul a fost dedicat locuitorilor din Pata Rât, chiar dacă titlul 
său se referă la ‘grupurile vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj’

- componenta pe locuire a fost cea mai apreciată componentă a 
proiectului de către toate persoanele intervievate, și în toate 
declarațiile oficiale legate de proiect

- 10% dintre locuitorii din Pata Rât au beneficiat de locuințe 
realizate prin proiect

- 75% dintre beneficiarii de locuințe au primit locuințe în afara 
orașului Cluj-Napoca, în comunele Apahida, Baciu, Florești din ZMC

- Primăria Cluj-Napoca nu a contribuit cu nimic la realizarea 
obiectivului major al proiectului, desegregarea (nu a alocat terenuri 
sau clădiri pentru locuințele ce se puteau realiza din banii 
proiectului; nu a modificat criteriile de alocare de locuințe sociale 
astfel încât să faciliteze accesul la ele al persoanelor din zone de 
locuit marginale și deprivate; nu are politici de prevenire a 
evacuărilor forțate) 




