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I. 

Ex luziu ea so ială  
și repere î  legislația ro â eas ă  



Un complex de procese are î pi g persoa e/grupuri î  poziții de argi alitate și le 
lo hează siste ati  a esul la resursele și oportu itățile so ietății î  are trăies .  

“ituație so ial-e o o i ă ara terizată pri  diverse deprivări: materiale sără ie, lipsa de 
ve ituri sigure, ve ituri i i, lo uri de u ă pre are ; locative o diții lo ative 
pre are, supraaglo erare, i frastru tură lo ativă su -sta dard, esigura ța lo uirii, 
i posi ilitatea de a a hizițio a lo ui țe de pe piața i o iliară și/sau de a a operi 
osturile de î treți ere ale lo ui ței ; socio-umane dis ri i are și stig atizare, 

î vi ovățirea persoa ei/grupului pe tru eea e i se î tâ plă, dezu a izare, a es 
dificil sau non-a es la servi ii și prote ție so ială ; etățe ești (desconsiderarea 
pro le ei ex luziu ii de ătre autoritățile pu li e, lipsa u or e a is e i stituțio ale 
are să previ ă și să eli i e efe tele ex luziu ii produse de fa tori e o o i i, lipsa 

i stru e telor pri  are oa e ii deposedați de toate a este drepturi  și-ar putea 
preze ta reve di ările ; i stituțio ale ăsuri ale ad i istrației pu li e lo ale are 
agravează ex luziu ea pri  eva uări forțate, pri  relo ări ale persoa elor/grupurilor 
dezava tajate î  periferii i ade vate traiului, sau pri  lăsarea lor fără adăpost . 

Cele ai grave for e ale ex luziu ii so iale su t ele î  are se u ulează toate 
deprivările de ai sus și se reprodu  i ter-ge erațio al datorită expulzării î  spații 

argi alizate are î  si e devi  fa tor al perpetuării ex luziu ii. Legislația ro â eas ă 
are prevederi u privire la rolul statului de a preve i și soluțio a argi alizarea și 
ex luziu ea so ială atât î  ge eral, ât și î  od parti ular u privire la etățe ii de 
et ie ro ă î  azul ărora a este fe o e e se re produ  și datorită trata e tului 
i egal la are su t supuși datorită prejude ăților legate de et ia lor.                   

      



Constituția 
României 

Legea privind 
prevenirea și 
combaterea 

marginalizării sociale 

 

 

Legea asistenței sociale 

Strategia Guvernului 
României de incluziune a 
cetățenilor români 
aparținând minorității 
romilor (2012-2020) 

Statul este 
obligat să ia 
măsuri de 
dezvoltare 
economică si  
de protectie 
socială, de 
natură să 
asigure 
cetățenilor 
un  
nivel de trai 
decent.  
(Art. 47)  

Marginalizarea 

socială … se 
definește prin 
poziția socială 
periferică, de 
izolare a indivizilor 

sau grupurilor cu 

acces limitat la 
resursele 
economice, 
politice, 
educaționale și 
comunicaționale 
ale colectivității; ea 

se manifestă prin 
absența unui 
minimum de condiții 
sociale de viață. 

Procesul de incluziune 
socială reprezintă 
ansamblul de măsuri 
şi acţiuni 
multidimensionale 
din domeniile 

protecţiei sociale, 

ocupării forţei de 
muncă, locuirii, 
educaţiei, sănătăţii, 
informării, comunicării, 
mobilităţii, securităţii, 
justiţiei şi culturii, 
destinate combaterii 
excluziunii sociale şi 
asigurării participării 
active a persoanelor 
la toate aspectele 
economice, sociale, 
culturale şi politice 
ale societăţii. 

 

Prevede implementarea 

unor politici integrate 
în domeniul educației, 
ocupării, forței de 
muncă, sănătății, 
locuirii, culturii și 
infrastructurii sociale, 
precum și faptul că la 
nivel local structurile 

responsabile cu 

implementarea 

strategiei sunt 
autoritățile locale. 



II.  

Pata Rât – cazul clujean al 

excluziunii socio-teritoriale  





Problema Pata Rât  –  

for ă extre ă a segregării so io-teritoriale 
S-a format de-a lungul a patru decenii, acutizându-se după 1990 ca efect al 

creșterii inegalităților sociale și al marginalizării celor dezavantajați de 
schimbările economice și politice, timp în care administrația publică a 
omis să gestioneze problema ca parte a agendei publice a orașului.  

Azi afectează circa 1500 de persoane, marea majoritate de etnie romă, 
dintre care peste 40% au fost mutate în zonă prin măsuri de evacuare și 
relocare administrate de autoritățile locale cu precădere după anul 2000. 

Cele patru “comunități” marcate pe hartă au istorii diferite în acest teritoriu, 
cunosc grade diferite de (de)conectare față de restul orașului, au devenit 
afectate de traiul în Pata Rât în măsură diferită, iar planurile pentru 
incluziunea lor socio-teritorială trebuie să țină cont de aceste diferențe.   

Este caracterizată de cumularea unor deprivări multiple: 

- mediu poluat de rampa de gunoi toxică  
- izolare geografică (distanță, lipsă transport public) 
- segregare (acces redus la locuri de muncă decente, la servicii 

educaționale și sociale, la participare și reprezentare publică)  
- locuire defavorizată (condiții locative sub-standard, nesiguranța locuirii 

informale, lipsa actelor de identitate și proprietate care exclud 
persoanele de la drepturile lor cetățenești)  

- traiul într-o zonă stigmatiza(n)tă  și dezumaniza(n)tă deposedează 
oamenii de dreptul la o viață umană decentă.  

 

 



Problema Pata Rât  –  

nevoia unei strategii de incluziune socio-teritorială 

Fiind o manifestare a segregării socio-teritoriale, această problemă: 
- nu poate fi soluționată prin eforturile individuale ale celor afectați, sau prin intervenții 

umanitare, dar nici prin proiecte sectoriale derulate de organizații neguvernamentale 
prin care se oferă servicii educaționale sau ocupaționale temporare persoanelor 
vulnerabile din zonă  

- trebuie gestionată ca problema politică a orașului, și ca element al unei dezvoltări 
locale care își asumă obiectivele europene ale “creșterii incluzive”, sau ale unei 
dezvoltări teritoriale care reduce cumularea spațială a sărăciei prin planuri integrate 
în care politicile privind asigurarea de locuințe sociale sunt acompaniate de 
intervenții în domeniul educației și ocupării 

- ca atare, ea necesită: 
- un plan integrat pentru desegregarea zonei în următorii șapte ani, care să devină 

capitol al strategiei de dezvoltare a orașului și în mod special al politicilor locale 
de locuire   

- asumarea politică și bugetară a acestui plan multianual de către autoritățile 
locale prin Hotărâri ale Consiliului Local  

- administrarea acestui plan de incluziune socio-teritorială a comunităților din Pata 
Rât prin structuri și mecanisme instituționale inovative ale primăriei (UIES) 

- participarea instituționalizată la acest demers a persoanelor care locuiesc în Pata 
Rât prin Grupul de Acțiune Locală creat cu acest scop 

- sinergizarea proiectelor socio-educaționale și socio-ocupaționale derulate de 
organizații neguvernamentale, și a implicării mediului de afaceri în vederea 
capacitării economice a persoanelor din Pata Rât cu planurile de relocare 
locativă ale primăriei, care împreună să rezulte în desegregarea teritorială a 
zonei   



III. 
Propunerile Grupului I luziu e “o ială  (Cluj 2020 

– oraș incluziv) elaborate în cadrul procesului de 
pla ifi are a “trategiei de dezvoltare a orașului Cluj-

Napoca pentru perioada 2014-2020 
 

 

http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf 
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Dire țiile strategice în domeniul Incluziunii sociale 

 
 1. Incluziunea e o o i ă  

2. Accesibilizarea serviciilor publice pentru categorii 
dezava tajate lo uire, edu ație ș olară, servi ii 
sociale) 

3. Rețele de servicii specializate adresate grupurilor 
vulnerabile  

4. Planul integrat pentru incluziunea socio-
teritorială a o u ităților argi alizate di  zo a 
Pata Rât  

5. Mecanisme și i stru e te i stituțio ale i luzive 
și parti ipative 



DS 1 

I luziu ea e o o i ă 

PO 1.2. Sprijinirea 
economiei sociale  

PO 1.1.  

“ti ularea a gajării persoa elor di  
grupuri vulnerabile  





DS3 

Rețele de servi ii 
specializate 

pentru grupuri 

vulnerabile 

p ersoane  sau familii 
fără adăpost  

persoane în 
vârstă 

persoane cu 
diza ilități, oli 

cronice  

vi ti e ale viole ței, 
traficului de 

persoane 

persoane care au executat o 

pedeapsă privativă de 
libertate persoane dependente de 

su sta țe 

copii - în special din 
familii dezavantajate, cu 
pări ți ple ați î  
străi ătate, u difi ultăți 
de î vățare, î  ris  de 
a a do  ș olar, opii 
are o it i fra țiu i 

 

.... 

etnici romi 
vulnerabili 



 
DS 4 

 
  

Incluziunea socio-teritorială  
a o u ităților  

marginalizate din zona Pata  
Rât  

 

PO 4.1. 

 
A țiu i de relo are  

și rege erare zo ală  

PO 4.2.  
Capacitarea  
autorităților  

locale 

PO 4.3.  
Campanii în 

 râ durile populației  
majoritare 



DS 5  

Mecanisme 
i stituțio ale 

i luzive și 
participative 

PO 5.1. 

U itatea de I luziu e și E o o ie 
“o ială 

PO 5.2.  Observator 
social 

PO 5.3. 

Forme de participare a grupurilor 
vul era ile la guver area lo ală  

PO 5.4.  

Grupul de Lucru Local 
pentru incluziunea 

romilor   

PO 5.5. Sistem integrat 

pentru semnalarea, 

prevenirea  și 
managementul cazurilor de 

argi alizare so ială 



Combinarea principiului de mainstreaming și targeting în politicile publice 

are își propu  dezvoltarea orașului fără ex luziu e so io-teritorială   
În orașul Cluj trăiesc multe persoane/familii/grupuri defavorizate care se confruntă 

cu diverse tipuri de deprivări – în unele cazuri, pentru soluționarea acestora sunt 
suficiente intervenții individuale axate pe probleme punctuale (de ex. cursuri de 
recalificare, program școală după școală, facilitarea accesului la servicii și 
beneficii sociale); în alte cazuri este nevoie de intervenții care sprijină întreaga 
familie în etapele sale de viață dificile; în alte cazuri este nevoie de aducerea 
serviciilor sociale în proximitatea vecinătății în care trăiesc; dar sunt cazuri, cum 
este “problema Pata Rât” față de care se impun intervenții multisectoriale și 
multianuale prin care se acționează asupra tuturor factorilor care au condus la 
această excluziune socio-teritorială și o mențin  

 

Orașul Cluj are nevoie de o dezvoltare incluzivă care previne apariția fenomenului 
excluziunii socio-teritoriale, și soluționează “problema Pata Rât” în 
complexitatea ei – sau de o dezvoltare socio-teritorială care reduce/elimină 
cumularea spațială a sărăciei prin planuri integrate în care politicile privind 
asigurarea de locuințe sociale sunt acompaniate de intervenții în domeniul 
educației și ocupării   

 
Miezul planului integrat pentru desegregarea teritorială în Pata Rât este 

relocarea locativă – țintirea explicită a acestui obiectiv (targeting) trebuie 
să fie parte organică a unei politici locative locale generale 
(mainstreaming) care (re)aduce chestiunea accesului la locuințe sociale 
decente printre prioritățile agendei publice (vezi Programul Operațional 
2.3. Fond de locuințe sociale accesibile grupurilor vulnerabile: pp. 57-62; 
și Programele Operaționale din Direcția strategică 4: pp.75-76)     



 
Planul integrat pentru incluziunea socio-teritorială a o u ităților 

marginalizate din zona Pata Rât (2014-2020), pp. 75-83 

 
4.1. Programe integrate adresate o u ităților marginalizate din zona Pata Rât 

relo are lo ativă progresivă, î u ătățirea o dițiilor lo ative pe tru ei 
are o ti uă să ră â ă î  a eastă perioadă î  zo ă, ăsuri î  eea e 

privește a esul la edu ație ș olară de alitate și la lo uri de u ă de e te 
are să fa iliteze desegregarea și i luziu ea, apa itarea o u ităților î  
eea e privește parti iparea lor la Grupul de A țiu e Lo ală     

 
4.2. Capacitarea autorităților locale în vederea derulării planului de 

desegregare teritorială (includerea acestui Plan în Strategia de Dezoltare a 
orașului, o stituirea Grupului de A țiu e Lo ală pri  are U itatea de 
I luziu e și E o o ie “o ială propusă spre î fii țare î  adrul Pri ăriei va 
asigura parti iparea largă la ela orarea și i ple e tarea a estui pla , 
alo are de resurse u a e și fi a iare di  ugetul pu li  î  vederea 
realizării a estui pla , atragerea de fo duri î ru ișate sau fi a țări de tip 
multi-fond e esare realizării a estui pla  i tegrat etc) 

 
4.3. Campanii pentru eliminarea prejude ăților și dis ri i ării pe ază de 

statut social și etnie u referire la populația orașului, la i stituțiile 
ad i istrației pu li e, la i stituțiile de î văță â t, la a gajatori, etc)  

 



IV.  

Respo sa ilități i stituțio ale î  
procesul de incluziune socio-teritorială a 

o u ităților argi alizate di  Pata Rât 



Pri ăria și Co siliul 
Local Cluj-Napoca   

Crearea  stru turilor și e a is elor i stituțio ale u putere ad i istrativă are să ela oreze i ițiative legate de 
planul de incluziune socio-teritorială a o u ităților di  Pata Rât, a ilitată u oordo area a estui pro es: 
U itatea de I luziu e și E o o ie “o ială are va oordo a a țiu ile diferitelor departa e te ale Pri ăriei și 
ola orarea u alte i stituții pu li e u a est s op, Grupul de A țiu e Lo ală pe tru desegregarea zo ei Pata Rât u 

parti iparea u or delegați  ai o u ităților 

Ela orarea și i ple e tarea pla ului i tegrat de desegregare teritorială a zo ei Pata Rât pri  pârghiile legislative 
și ad i istrative  lo ale HCL-uri pe acest subiect, utilizarea unui procent al bugetului local cu acest scop, proiecte 

i tegrate u fi a țare europea ă folosite pe tru u  pla  a ițios de o struire de lo ui țe so iale și ăsuri  
o ple e tare de are  să e efi ieze a ual î tr-o proporție defi ită fa iliile di  Pata Rât, redefi irea riteriilor 

de atri uire a lo ui țelor so iale î  așa fel î ât ele să asigure a esul persoa elor defavorizate pri tre ele elor di  
Pata Rât, spriji irea i ițiativelor de e o o ie so ială ve ite di  partea u or grupuri di  zo ă, î u ătățirea 
o dițiilor și o e tării la oraș a elor ră ași î  zo ă, i terzi erea ăsurilor ad i istrative are  ar re produ e 

ex luziu ea lo ativă î  oraș    

I stituții pu li e 
județe e și regio ale 
Prefe tură, Co siliul 

Județea , ANR N-V, 
ADR N-V) 

Participarea repreze ta ților a estor i stituții la Grupul de A țiu e Lo ală pe tru desegregarea zo ei Pata Rât 
Utilizarea unor fonduri din redistribuirea bugetului public cu acest scop 
I luderea a estui pla  pri tre prioritățile Polului de Creștere Cluj, și a dezvoltării regio ale  
“usți erea proie telor  pri  are se va i ple e ta a est pla  
Mo itorizarea i ple e tării pla ului de i luziu e so io-teritorială a o u ităților di  Pata Rât și a parte a  
i ple e tării pe pla  lo al a “trategiei Națio ale pe tru I luziu ea Ro ilor 

Guvernul României 
(MDRT, MMPS, 
Ministerul Fondurilor 
Europene) 

Facilitarea accesului la programe integrate pentru incluziunea socio-teritorială a o u ităților di  zo a Pata Rât î  
o se s u oile regle e tări ale fo durilor europe e, are prevăd posi ilitatea susți erii u or strategii i tegrate de 

dezvoltare teritorială e e esită i vestiții pri  ai ulte axe sau progra e operațio ale 
“ele tarea orașului Cluj pri tre zo ele are vor e efi ia de progra ul community-led-local-development în vederea 
i ple e tării strategiei de i luziu e so io-teritorială a o u ităților di  Pata Rât, și susți erea/ apa itarea Grupului 
A țiu e Lo ală î  a este de ersuri  
Modifi ări legislative are să asigure i terzi erea eva uărilor forțate, să asigure a esul persoa elor vul era ile și 
grupurilor argi alizate la lo ui țe so iale, pre u  și susți erea i ițiativelor de e o o ie so ială  ve ite di  partea 
unor grupuri dezavantajate  

Mediul de afaceri “usți erea i ițiativelor de e o o ie so ială ve ite di  partea grupurilor di  Pata Rât, și rearea u or parte eriate 
are să i ple e teze pla urile de o stru ție de lo ui țe so iale, și să asigure lo uri de u ă de e te pe tru 

locuitorii zonei    

Mediul asociativ  Capa itarea o u ităților di  Pata Rât î  vederea parti ipării lor  la ela orarea, i ple e tarea și o itorizarea 
acestui plan 
Implementarea unor  proiecte de servicii socio-edu ațio ale și so io-o upațio ale persoa elor și fa iliilor di  Pata 
Rât și oordo area a estora  u i terve țiile Pri ăriei 


