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„Dacă începi să le 
spui de drepturile tale, 
ești luat în ochi răi”
Gelu Czuli

 

Interviul cu Gelu Czuli din 2015 detaliază tipurile de munci prestate pentru pri-
mirea venitului minim garantat (VMG), joburile anterioare, istoricul evacuărilor 
succesive, interacțiunile cu autoritățile și traiul pe str. Cantonului.

Enikő Vincze: Am putea începe cu ceea ce îmi povesteați adineauri. Cum munciți 
dvs. în tot orașul și practic munca asta nu se vede. 
Gelu Czuli: Mergem la lucru unde ne trimite, în mod normal ar trebui să lucrăm în 
folosul comunității. De exemplu, cum e la noi în comunitate. Acolo poți să mergi să 
lucri în folosul comunității, că e un lucru foarte minunat. Dar pe noi ne trimite altun-
deva în oraș, nu în comunitatea noastră. Sunt probleme în oraș, de exemplu, când a 
murit cineva, trebuie să mergem să îl scoatem afară, că nu e cine să elibereze locul, 
sau alte astfel de acțiuni, la care nu este altcineva cine să meargă. Ne duce în niște 
locuri care sunt foarte mizerabile, în care n-ar trebui să intrăm, de fapt. Și un pușcă-
riaș o duce mai bine ca noi. Ce zice un pușcăriaș? Nu mă duc la lucru și așa trebuie 
să-mi săvârșesc pedeapsa, de mâncare am, unde să stau am. Dar pe noi ne trimite 
să facem lucrurile cele mai grele și urâte și nu putem refuza, pentru că avem copii, 
avem o vârstă înaintată și nu găsim loc de muncă și atunci sigur că tragem aici ca să 
supraviețuim. 
Vedeți și cu asistenții sociali, ei sunt puși aici ca să ne ajute, nu ca să ne omoare. Dar 
ei te lucră așa cum vrea ei. De exemplu, dacă eu mă îmbolnăvesc, merg la medicul 
de familie, îmi dă motivare, dar nu e bună motivarea aceea pentru asistența socială, 
ei nu o acceptă și îmi taie ziua dacă nu mă duc la lucru. Trebuie să mă internez în 
spital, să aduc de la medicul specialist motivare că altfel îmi taie. Deja mi-a fost tăiat 
de două ori mâncarea la copil.

EV: Deci munca asta e pentru cantină?
GC: Pentru cantină și pentru 400 de lei.

EV: Deci e și pentru ajutorul social, pentru venitul minim garantat.
GC: Da, dar ceea ce primim noi, este sub venitul minim.  

EV: Și dacă lipsești o zi, îți taie toată luna?
GC: Nu. Nu-ți mai dă cantină toată săptămâna. Dar acum au început să zică că dacă 
lipsești două zile, îți ia și ajutorul social și îți ia și cantina.

EV: Și mergeți zilnic? Sau câte zile trebuie să mergeți la lucru?
GC: Păi, nevastă-mea trebuie să meargă 8 zile pentru 4 porții de mâncare. Și eu am 
14-16 zile de lucru. Gândiți-vă, 16 zile de lucru la câte 5 ore, aia vine 80 de ore. 

EV: Și primiți suma de?
GC: 400 de lei și 4 porții de mâncare pe săptămână.

EV: Și vi se mai și spune că sunteți asistați sociali. Că stați degeaba și așteptați ajuto-
rul. De fapt, lucrați chiar mai mult pentru suma asta. Ar trebui ca toată lumea să știe 
asta, că ajutorul social nu este un cadou. Este un drept. Și este un drept pentru care 
trebuie să munciți.
GC: Eu înțeleg că nu poți să mănânci pe gratis, că nu poate face asta statul, adică să 
îți dea să mănânci pe gratis, că trebuie să faci ceva. Dar ei, asistenții sociali și toate 
cadrele de acolo, ne arată drepturile lor față de noi, adică cum pot ei să se comporte 
cu noi. Dar drepturile noastre nu ni le arată. Drepturile lor sunt așa, să nu comentăm, 
să nu vorbim urât cu ei, să facem ce ne spune. Că dacă suntem obraznici sau facem 
ceva ce nu le place lor, au dreptul să ne sancționeze. Dar dreptul meu de ce nu mi-l 
arată? De exemplu, să ne informeze, ce și cum și de ce trebuie să facem, cât trebuie 
să lucrăm. De exemplu, înainte aveam 7-9 zile de lucrat și nu trebuia să lucreze am-
bii membri ai familiei, deci nu erau așa de multe zile. Ne-au zis la un moment dat că a 
venit de la guvern sau primar că trebuie să lucrăm mai multe zile. Bun, atunci, adu-ne 
la cunoștință pe un panou, să vedem și noi.

EV: Bănuiesc că nici nu puteți întreba că se supără.
GC: Dacă începi să le spui de drepturile tale, ești luat în ochi răi. Nici să nu încerci, 
că ei taie, ei spânzură. Se întâmplă să lipsești o zi-două cum mi s-a întâmplat mie. 
Că sunt bolnav, cu aprindere de plămâni, cu bronșită astmatică, n-aveam 80 de lei 
ca să scot tratamentul. Și trebuia să mă duc la lucru așa. Sau cum a fost ieri, m-am 
simțit foarte rău dimineața. Și degeaba mă duc la medicul de familie, că nu e bună 
motivarea pe care o poate scrie el. Mi-au zis că dacă mai lipsesc o zi, îmi taie ajutorul 
social și cantina.

EV: Când ați semnat contractul pentru ajutorul social, nu ați avut ceva scris despre 
drepturi și obligații?
GC: Avem dispoziție de la primar că avem suma de, că s-a aprobat cutare cutare... 
Dar acolo nu scrie despre condițiile acestea. 

EV: Și atunci faceți zilnic ce vi se spune. 
GC: Da. Și accept asta. Mă trezesc la 6, fac foc, îi trezesc pe copii la 7 ca la 8 să 
fie la școală. La 7 jumătate pornesc din casă, la 8 jumătate se face prezența în fața 
primăriei. După prezență vine domnul de la Poliția Locală și ne duce unde vrea el. 
OK, trebuie să muncești, dar problema e în felul următor: de când a apărut polițistul 
acesta s-au schimbat foarte multe, ăsta face legea cum vrea el. Polițiștii care erau cu 
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noi înainte ne spuneau: aici trebuie să curățați parcul acesta de mizerie, să puneți 
hârtiile în saci și atâta. Dar nu era așa să stea pe tine: hai, hai, gată, fă, grăbește-te, 
fix ca la un pușcăriaș. Am martor, om la care a sărit polițistul. Vorbește foarte urât 
polițistul ăsta. La urma urmei tot taci și înghiți, dar la un moment dat cedezi când vezi 
că ești tratat mai rău ca un pușcăriaș.
Eu am umblat să mă angajez, dar nu mă mai ia. Am 46 de ani. Plus că n-am nici 
meserie. Muncitor necalificat am mers la construcții pe șantiere, dar nu mă 
mai ia.

EV: Din cauza vârstei, că sunt tineri suficienți?
GC: Sigur. Și nouă ne cere să stăm până la 65 de ani ca să putem să mergem în pen-
sie. Suntem terminați, pur și simplu terminați. E mare mirare că toată lumea zice că 
țiganul fură. Dar nu e vina noastră că am rămas fără școală. Că noi n-avem un viitor. 
Vina a fost a părinților.

EV: Nici înainte de 1990 nu ați avut loc de muncă?
GC: Am avut loc de muncă până în 2007. Am fost dat afară din serviciu. Eram la 
gunoaie, la Vereș. Am lucrat și la măturat și la CUG. Prima dată am lucrat la hală, în 
piață, la administrație 2 ani și ceva, aproape 3 ani. De acolo am ajuns la CUG, am 
lucrat până la 21 de ani. Apoi am mers în Armată, am venit din Armată și m-am anga-
jat la măturat la Napoget. Apoi la Brantner-Vereș, la gunoaie, până m-au dat afară. 
Eram cu ginerele meu, a venit un șef de echipă de la Rosal care a început să dea în 
ginerele meu. L-am împins în gard, i-am zis să își vadă de treaba lui. Directorul era cu 
el și mi-a desfăcut contractul de muncă din acest motiv. Adică, noi n-avem voie să ne 
apărăm, noi ar trebui să stăm să dea în noi. De atunci n-am mai găsit loc de muncă.

EV: Haideți să revenim la cum ați ajuns să stați pe strada Cantonului? Sau să înce-
pem mai bine cu strada Avram Iancu, cum ați ajuns acolo, și apoi cum v-a scos de 
acolo?
GC: Vai de capul meu… Dacă încep să spun toată viața mea, se poate face o carte 
întreagă cu viața țiganului. Care n-a putut în 46 de ani, cu toate puterile, să se înca-
dreze în viața oamenilor. Că sunt și oameni de rând care nu-s ca și noi: au o casă, 
muncesc, au un venit, intră în rândul oamenilor. Dar noi n-am putut. La un moment 
dat am făcut și 10 luni de pușcărie pentru că am intrat abuziv într-o locuință, căci nu 
am avut unde locui. Lucram atunci în CUG când am făcut treaba asta. E o poveste 
lungă. Eu am 27 de ani cu nevastă-mea de când suntem împreună…

EV: Deci de la 19 ani.
GC: Da, nevastă-mea avea 13 ani și 6 luni când am luat-o de la frați. Eu i-am făcut 
buletinul.

EV: Stăteați atunci pe Avram Iancu.
GC: Nu, în Iris. Dar vedeți că aici e problema, cu părinții. Care nu m-au mai dat la 
școală și nu mi-au lăsat nimic. 

EV: Poate nu aveau.
GC: Aveau. Tata avea o casă pe str. Baladei 21. Era în chirie de la stat. Eu când am 

mers să o recuperez, adică încercam să o cumpăr, nu mi-au mai dat acceptul că le-or 
trebuit toți banii odată, nu le trebuia în rate, iar eu nu aveam toți banii deodată. Așa 
că au făcut contractul la alții.

EV: Asta când a fost?
GC: În ’90, după Revoluție. Lucram în CUG atunci. Am zis că voi supraviețui. Apoi, 
în ’96 am depus dosarul pentru locuință în primărie. Nu am primit. Am suferit mult. 
Am dormit în scări, am dormit în gări. Aveam două fete și-un ficior. O fată de trei ani, 
un ficior de un an și o altă fată de două luni. Pe aia mică o ținea soția mea în brațe 
în gară. Eu mă trezeam la cinci și mergeam la lucru până la ora două, la măturat. 
Stăteam în gara de așteptare. Nevastă-mea dormea cu capul pe umărul meu, eu cu 
câte un copil în brațe. Dimineața, cum eram, mergeam la lucru. Și la un moment dat 
m-am simțit obligat, ca tată, să intru într-o casă abuziv, ca să am unde să îi duc pe 
copiii mei.

EV: Erați pe străzi practic…
GC: Da, în 1991 spre ’92 am intrat în casă abuziv. Și atunci s-a dat un decret că dacă 
intri în casă abuziv iei pedeapsă de la trei luni la trei ani. Mi s-a făcut un dosar și 
s-a tot prelungit. Dar în ’96 m-au arestat. Când m-am eliberat, o vară de-a lui ne-
vastă-mea ne-a dat o locuință în Gheorgheni, era apartamentul lui soacră-sa. Am 
venit și am luat-o. Apoi am mers la o mătușă în Iris, dar n-am putut să stăm mult timp 
acolo că și ei erau mulți. Am început să fim iar pe drumuri. Am ajuns pe Calea Turzii, 
chiar acolo lângă școală. Acolo ne-am făcut o baracă din celofan și am stat o iarnă 
bună, că în aprilie ’97 ne-am mutat de acolo. Ne-am mutat pe Avram Iancu, la Casa 
Călăului, era monument istoric. Ne-am făcut curățenie acolo, că era moloz înainte. 
Veneau din Ungaria să vadă casa, dar era curățenie, era un nuc. Au început să vină 
oameni acolo, rude și din partea mea și din partea soției.

EV: Deci oameni care nu aveau locuință.
GC: Da. 13 familii. Un unchi de-al meu s-a certat într-o seară, era în aprilie 2001, la 
zece și ceva, cu fată-sa. I-a dat o palmă și Maria a chemat poliția. Când a chemat 
poliția, au venit și mascații. Ăsta i-a dat o palmă și de față cu poliția: Nu ți-e rușine 
că chemi poliția că ți-am dat o palmă? Polițiștii ne-au zis că dacă ieșiți afară, vă 
împușcăm. Noaptea aia polițiștii, nu mascații, ne-au zis: noaptea asta veți arde ca 
șobolanii! Serios, ne-a amenințat. La ora unu noapte ne-a dat foc, a ars acoperișul. 
Am mai rămas până în septembrie anul acela acolo. 

EV: Ați rămas în casa arsă?
GC: Da, ne-am făcut niște barăci, că zidurile mai erau. Dar au mai venit apoi pom-
pierii să ne scoată și a venit și primăria. În mai au vrut să ne ducă la depou, unde e 
tramvaiul, în niște corturi de armată pentru o perioadă. Dar Armata a zis că mai mult 
de o săptămână nu ne poate lăsa să stăm acolo. Eu când am văzut care e treaba 
acolo, că eram cu toții îmbarcați în camion, i-am zis la șofer: dacă nu ne duci înapoi, 
te luăm de la volan și conducem noi. Ne-a dus înapoi. A venit Minodora Fritea de la 
primărie în septembrie. Eu eram legat atunci de Doghi Pavel și Rudi... escroscul de 
Rudi, că nu pot să zic altfel, el ne-a rezolvat pe noi. Ce a zis Rudi? El a zis că ține cu 
noi, dar de fapt ținea cu primăria.
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EV: Cine e Rudi?
GC: Rudi din Gilău.

EV: Șef la Partida Romilor?
GC: Da, la partida lui de aur. Doghi ne-a zis: orice ar fi, nu ieșiți afară. Da Minodora 
Fritea a discutat cu Cristi și cu Mocanu și cu Andrei, că zicea că nu e de vorbit cu 
mine. Eu i-am zis ei: ne dai în scris că avem contracte, ne dai chei și numai așa 
plecăm de aicea. Fritea le-a zis lor că: vă dau 13 camere cu 13 chei. Dar la ora unu 
vă îmbarcați că nu mai am mașini să vă dau și vă rămân lucrurile aici. Primii au fost 
Mocanu cu ficiorii lui. Și după ei au venit și ăștialalți. Dar n-au fost 13 camere cu 13 
chei că era un beci în spate la Union, în Mănăștur și mergeai dintr-o cameră în altă. 
Era igrasie, te sufocai. 
În noiembrie 2001 s-a luat curentul în beci și a ieșit toată lumea din bloc să ne scoată 
din beci că noi suntem țigani și chestii din astea. A venit din nou Minodora Fritea ca 
să rezolve problema. Apoi a venit Doghi Pavel și a găsit locul ăsta de pe Cantonului.

EV: Dar cum ați știut de locul acesta?
GC: Lângă Poștă stăteau deja 27 de familii, lângă bloc. Am auzit o discuție despre 
acele familii și de terenul de acolo de la un cumnat de-al meu. M-am dus, am văzut 
terenul, am zis că e numai bine pentru 13 familii. Și am zis să curățăm terenul, să 
ne facem niște barăci, să tragem curent și să ne facem canalizare. Am vorbit cu 
Minodora Fritea să curățăm locul. Erau munți de moloz pe acolo. Au adus 6-7 mașini 
să curețe, au adus pietriș ca să niveleze. Eram cu Minodora Fritea la ea în birou. 
Dădea telefoane ca să ne aducă module cum sunt pe șantier, unde-și țin sculele. 
S-au pus pe roți 13 module, acelea urmau să fie locuințele noastre. Și ne-a adus 
de la CFR două baterii mari de locomotivă și am pus la fiecare câte un beculeț de 
9 volți. Dar nu puteam să ținem toată noaptea, doar câteva ore. Am ajuns acolo în 
29 noiembrie 2001 și până în ianuarie ne-a lăsat bateriile. După aceea am mers pe 
lumânări. Și am început alte demersuri. Am vorbit cu Doghi Pavel. Apoi cu Geza din 
Zorilor, cel care are acum o fundație în Zalău, ca să facem ceva să îmblănim baraca 
ca să nu înghețăm. Am adus de peste linii niște grinzi de la tren. Am supraviețuit.

EV: Asta a fost lângă Poștă, unde erau celelalte familii?
GC: Nu, asta a fost deja mai sus. De la apă încoace, până se gată primul termopan. 
Acolo a fost înțărcuit tot, 13 familii eram. Dar din vară i-au adus și pe restul aici. Pe cei 
care stăteau înainte pe lângă poștă. I-am zis și lui Mircea: lăsați un spațiu între noi și 
ei, ce faceți, îi băgați peste noi? Au început să se adune tot mai mulți oameni. Și au 
început să se implice Balazs, Bert, primăria. S-au făcut căsuțe și termopane, dar nu 
pentru toți.

EV: Cele 13 familii e clar, v-a adus primăria. Dar celelate 27 de familii?
GC: Tot Primăria. Deci, 40 de familii eram pe atunci. Și cu ce a mai adus primăria 
după, am ajuns la 60. Restul oamenilor au venit ei, și și-au făcut ei bărăci. 

EV: Au venit după 2006-2008. Termopanele, dacă bine știu eu, au fost făcute în 
2004-2005
GC: Da. Iar în 2004 aveam deja căsuța verde de la Bert și primărie.

EV: Despre ce ziceați că a dat primăria?
GC: M-am dus la Bert și el mi-a zis că dacă primăria îți dă în scris ca să-ți fac, eu îți 
fac. OK, m-am dus la primărie, la Mircea Abrudan, la Radu Sabău, la Fritea și le-am 
zis: pe mine m-ați dat afară, la alții le-ați dat ceva locuințe, mie nu mi-ați dat. Era o 
femeie care avea o casă, Lorincz, dacă o știți și ea a plecat din casa aceea, una din-
tre căsuțele verzi.  Și atunci mi-au dat mie casa aceea.

EV: Cum v-au dat-o?
GC: Sabău a făcut un proces verbal cu nevastă-mea și mine. Am procesul verbal, dar 
nu are ștampilă, numai semnătura lui.
Soția lui GC: Nu ați citit?

EV: Procesul verbal nu, doar contractul cu Bert. Dar nu știam care e relația între pro-
ces verbal și contract.
GC: Bert nu a vrut să mai construiască de la un moment dat. Numai cu aprobarea 
primăriei. Dar cum s-a eliberat o baracă, am zis să mi-o dea mie. Femeia care stătea 
înainte în ea, n-a luat nimic, a lăsat niște dulapuri, niște lucruri și i-am plătit 350 de lei 
pentru ele.

EV: Chirie trebuia să plătiți?
GC: Nu, nu am plătit. Trebuia să plătim chirie dacă băgau terenul acesta în intravilan, 
cum plătesc cei de sus de pe Coastei. Dar la noi nu s-a întâmplat asta.

EV: N-ați discutat niciodată asta cu Abrudan, cu Fritea?
GC: Am discutat, sigur, despre ce și cum ne-ar mai trebui și nouă să locuim cât de 
cât. Acum câțiva ani de exemplu s-au dat de la Uniunea Europeană 1 miliard jumă-
tate de lei. Ce era necesar să facem de acești bani? În primul rând, să avem un 
WC și apă, ar fi fost lucruri tare minunate. Să ne tragem până la casă apa, să avem 
un apometru și de acolo încolo să plătim noi fiecare. Dar nu s-a mai făcut așa. Și 
dacă primăria nu a făcut pași să ne îmbunătățim condițiile, nici oamenii care stau pe 
Cantonului nu-și dau interesul.

EV: Pompele de apă erau deja acolo când v-ați mutat pe Cantonului?
GC: Prima pompă s-a pus când ne-am mutat noi. A doua când au mutat celelalte 27 
de familii. Eu am zis să se facă un proiect și apa s-o plătim noi. Dar, cum spuneam, nu 
s-a făcut așa. Ăștia de la Apă așteaptă o mică scânteie și apoi vin și ne opresc apa. 
M-am tot gândit, că va veni timpul când se va lua apa și va fi vai și amar aici. Așa că 
dacă ne-ar ajuta primăria să ne tragă apă până lângă casă, ne-am descurca noi după 
aceea, am pune apometre și am plăti cât consumăm. Ei, dar și printre țigani mai sunt 
bandiți cărora nu le place să plătească, unii n-au vrut asta. Dar eu tot zic că dacă ar fi 
băgat un buldozer din acela mic, într-o săptămână ar fi putut să facă toată instalația, 
și puteam să avem apă în casă fiecare. Dar de atunci, tot așa am rămas, fără. 

EV: Ziceți că oamenii nu au vrut treaba asta?
CG: Da, sunt mulți care nu vreau. Dar nici la primărie nu au vrut să discute cu noi 
despre asta. Eu când am auzit că sunt 20.000 euro în proiectul ADI pentru acoperiș 
și pentru cuptor, am zis, mai bine ne-am trage apă în casă din acești bani. Căci după 
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ce ai apa în casă, ți-ai face o baie, o toaletă și știi că e un lucru igienic. Ori unde ne 
uităm, când se începe lucrul la un șantier, prima dată ce se construiește? WC-ul. Dar 
la noi, nu. Pe noi ne-au lăsat fără WC-uri. Eu m-am urât tare mult de toate astea, după 
atâția ani. Să mergi printre linii la WC, între buruieni, și alții să se uite la tine. Asta 
este groaznic. 

EV: Nu s-au gândit de la bun început la asta? Fritea nu a zis nimic la început?
GC: A zis ceva, cum că ori lumina, ori apa să ne bage. Ne spunea, fără lumină nu 
poți să stai, dar fără apă poți să stai. Asta înseamnă că nu ar fi la fel de important să 
te speli? Și să ai cu ce face mâncare? Îți trimiți copiii plini de păduchi, plini de râie 
la școală? Sunt niște condiții inumane aici. Copiii mei au avut scabie. Și nu că nu le 
facem baie. Eu nu-i las seara să doarmă până nu le facem baie. Dar degeaba, că se 
joacă afară. Dacă veniți să vedeți ce movilă de gunoi e acolo. E infecție, e epidemie. 
Dar oamenii nu vor să înțeleagă. Și sigur că primăria când îi vede, spune că oameni-
lor le place să stea așa, nu se implică. Nu este cine.

EV: Poate din orele acestea lucrate pentru cantină și ajutor social, oamenii ar putea 
să lucreze pe Cantonului.
GC: Dar eu ce am spus?! OK, nu pretind să fac eu legea, dar dacă se spune că 
trebuie să lucrezi pentru comunitate, iar în comunitatea ta imediată este parte de 
lucru, atunci de ce nu te lasă să lucrezi acolo? Să zicem că suntem 30-40% de pe 
Cantonului printre cei care lucrăm pentru ajutor social, atunci nu poate să vină un 
polițist și aici să vadă că punem mâna? Să trimită mașini, utilaje. Și să facem curățenie 
aici. Eu nu pretind ca pe cei care nu sunt din colonie să îi trimită aici. Desigur, mai 
facem și noi pentru noi, fiecare cum poate. Eu am pus două-trei cupe de nisip cu 
pietriș ca să închid în curte că atunci când plouă toată apa îmi vine în curte. Dar n-am 
avut timp să fac ca lumea, că vin obosit acasă. De multe ori nici să mănânc nu pot 
când ajung acasă de la muncile pe care le facem prin oraș. Cu greu tai și lemne, sunt 
obosit.

EV: În legătură cu buletinele, nu ați adus niciodată în discuție să vă facă buletine pe 
această adresă? Mă întreb de ce nu v-au făcut asta de atâția ani, dacă aveți contrac-
tul cu Bert și procesul verbal cu primăria și alții contractul cu organizația Ecce Homo?
GC: Bert face contractele cum a făcut și domnul Balazs de la Ecce Homo, Balazs, ca 
să se asigure că nu le distrug țiganii. Deci astea nu sunt ale oamenilor, sunt ale celor 
care dau în chirie. Dacă se mută cineva, le recuperează Balazs și îi oferă altcuiva, 
tot pe bază de contract de comodat. Este bine gândit asta și eu sunt de acord și cu 
Balazs și cu Bert, dar problema e că nu sunt recunoscute contractele acestea de 
către primărie, ele sunt, cum ar veni, între mine și tine…

EV: Asta trebuia primăria să le recunoască cumva… să spună că e un adăpost, o 
locuință temporară, sau oricum altfel și pe baza asta să vă dea o adresă, să aveți 
buletine, să aveți o siguranță cât de cât.
GC: Da, se putea face, dar nu s-a făcut. Totuși, oamenii tot mai îmbunătățesc la case-
le lor, care cum poate. Dacă de exemplu aș izola cu polistiren și aș da cu un glet, aș 
trage o plasă, deja ar arată ca o căsuță. 

EV: Casele verzi mi se par un pic mai bune decât termopanele, parcă sunt un pic și 
mai mari… 
GC: Aici dacă mai bagi încă vreo 15 milioane, o faci casă. Dar pentru asta trebuie să 
scoți banii din buzunar, iar dacă buzunarul fluieră…

EV: În plus față de asta, ar trebui să știi că peste un an-doi mai locuiești acolo.
GC: Asta e problema. Se tot spune că ne mută, dar nu se întâmplă nimica. Când auzi 
astea, ești descurajat. Și majoritatea copiilor noștri sunt mari, au familii. Am fată de 
25 de ani, are cinci copii. Am fată de 21 de ani, are doi copii. Am fecior de 23 de ani, 
are o fetiță.

EV: Și și-au făcut și ei barăci?
GC: Fetele au, feciorul nu. Și mai am o fată de 15 ani, una de 14 ani și una de 12 ani 
care stă cu noi. Dar și ele cresc repede. Și nu vorbim doar despre ai mei, vorbim 
despre ce se întâmplă în fiecare familie din colonie.

EV: Cele 27 de familii cum au ajuns? Sunt și ele rude? 
GC: Din 27, 20 și-au vândut locuințele. 7 nu. 
Soția intervine: De pe Byron vin.

EV: Mi se pare prea mult.
GC: Dacă mă pun acasă, vă fac o listă cu toți care și-au vândut locuințele.

EV: A, nu. Nu mă interesează pe mine.
GC: Există o lege, după 5, 10 ani intră și ei în dreptul lor.

EV: Din păcate, nu. La locuințe sociale nu sunt eligibili. Vă mai amintiți când am fost 
la notar și se zice acolo în declarația notarială că după 90 nu am vândut casă.
Soția: Noi niciodată nu am vândut. Și un subsol să îmi dea, să ies din țigănimea aia, 
eu m-am săturat acolo.
GC: Copiii nu pot să stea toată ziua în casă. Și atunci ies afară. Și afară este cum e. 
Eu n-am timp toată ziua să mă duc după un copil de 11-12 ani să mă uit după el. Îl las 
afară, se joacă, vine în casă. Ca copiii, nu? Și atunci poate face ceva, și vine protecția 
copilului și mă trage la răspundere. Cum pot să am grijă de copilul meu într-o colonie 
ca asta? 

EV: Și cei de la protecție spun că nu ai grijă?
GC: Da, că n-ai grijă, că nu ești atent. Și atunci numai te trezești că vine cu forța și îți 
ia copilul. Și atunci eu știi ce sunt în stare să fac? Să mă spânzur.

EV: Eu cred că n-o să facă asta, în primul rând că n-au atâta loc.
GC: Eu o văd pe femeia aceea de la Protecția Minorilor, aia înaltă, făcută, văd că nu 
s-a lăsat de fata mea Alexandra, îi tot face observații. Alexandra nu e recunoscută de 
mine, dar ca să nu rămână copilul fără certificat, să meargă prin tribunale, i-am zis la 
nevastă-mea: du-te și fă-i certificatul. Atunci când fiica mea s-a căsătorit la 14 ani, eu 
n-am mai avut nici un drept asupra ei. Atunci când m-am dus la poliție au fost niște 
probleme grele. Așa a fost învățată fata de bărbatu-so și de două femei acolo că 
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aproape m-o băgat în pușcărie pe mine. Și de atunci Magda a luat-o în vizor. Și acum 
se leagă de fetița lui fiică-mea. Dar Samira e curată, merge la grădi, nu-i cu păduchi. 
Dacă fetița mea vine și îmi spune că vrea să-și tundă părul, îmi spui tu mie ce fac cu 
părul ei?

EV: Nu știu ce se întâmplă… De ce nu-i urmăresc pe băieți?
GC: Nu știu ce se întâmplă, acum am tăcut din gură… 

 

„Când sunt evacuări, 
nu contează că 
suntem bărbați, 
femei, toți și toate 
trebuie să mergem” 
Maria și Vasile

La cererea rezidenților de pe str. Cantonului, am schimbat numele în Maria 
și Vasile pentru a nu exista consecințe negative în urma informațiilor lega-
te de obligativitatea de a ajuta primăria la evacuări, muncă ce trebuie pre-
stată de beneficiarii de venit minim garantat. Interviul din 2016 este luat de 
Simona Ciotlăuș, activistă în Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (fcdl.ro) 
și în alte proiecte care încercă să pună pe agenda publică incluziunea locativă. 

Simona Ciotlăuș: Ce se întâmplă când mergi la lucru la primărie, cum e o zi din asta?
Maria: Mersul la lucru la primărie ar fi perfect pentru că trebuie să munceşti pentru 
banul ce-l primeşti, cu totul că e ajutor social. Îi perfect. Nu sunt însă perfecte ches-
tiile ce fac în primărie, pentru că iau oamenii bătrâni, bolnavi, cu ajutor social şi îi pun 
la munci ce muncesc deținuții.

SC: Dă-mi un exemplu.
Maria: Un exemplu: acolo sus în parc în Zorilor, unde s-au tăiat lemne, am fost duşi 
femeile cu bărbații ca să cărăm: Cărați crengi! 200 de metri, 300 de metri pe deal în 
sus. Erau femei cărora deja le venea să leșine, bolnave fără tratament, cu diabet, și 
cu una și cu alta. Asta nu se face! Normal așa ceva nu ar trebui făcut pentru că feme-
ilor bolnave ar trebui să le dea un lucru mai ușor. 

SC: Cum ar fi lucrul mai ușor?
Maria: Păi, undeva să măture, să șteargă niște geamuri, așa ceva mai ușor, nu prin 
parc la cărat la crengi și urcat deal câte 200-300 de metri. Și apoi ni s-a mai spus: 
s-au terminat crengile, luați butuci! Și haidați! Chestia asta nu-i normală.
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SC: Într-o echipă ați fost acolo sau cum lucrați?
Maria: Ne pun pe grupuri dimineața când ne întâlnim la primărie. Și apoi grupuri-
le sunt alese să meargă la diferite munci. Este un grup, de exemplu, care-i ales să 
meargă la afișe. Și chiar am spus atuncea, la domnul T., zic: la afișe ar trebui să 
meargă femeile ce-s mai bătrâne și bolnave și tineretul ce-a rămas să vină aici cu 
noi. Deci, grupurile se fac de ei și se trimit oriunde prin oraș. Și la demolări și la eva-
cuări, dar de obicei la munci grele, unde este nevoie ca să cari. Nu contează că ești 
bolnavă, sau cum ești, tot te pune să lucrezi. Dacă te duci la un medic și aduci o ade-
verință de la medicul de familie spune că nu-i valabilă.

SC: Dar cum așa, e în măsură să zică dacă nu ești aptă de muncă în ziua aia, nu?
Maria: Normal! Chiar dacă și medicul de familie te consultă, nu poți să mergi la el 
să zici: dă-mi o adeverință!. Pe ce bază să-ți dau o adeverință? Pentru că în ziua de 
azi nimeni nu-și mănâncă pâinea, adică nu riscă să facă lucruri aiurea. Te consultă și 
dacă îți găsește bolile, poate să zică: atâtea zile stați acasă și faceți tratament.

SC: Sau că e nevoie de repaus.
Maria: Da. Și dacă le duci lor această adeverință, nu-i valabil în ochii celor de la pri-
mărie. Și asta vreau să-ți spun, că nu-i legal ce fac. N-ar trebui să fie treaba asta așa... 
Sau nu știu, poate guvernul așa a zis că așa trebuie făcut, dar totuși, oricine ar fi zis, 
nu este drept să te ducă pentru venitul minim garantat să faci munci ca ocnașii.

SC: Cam câte zile de lucru sunt într-o lună?
Maria: Depinde, te pune 12 zile, 16 zile, 20 de zile. Depinde cum vor ei. 

SC: De la ce oră?
Maria: De la opt, de la opt facem prezența și stăm până la ora unu. Depinde cât e de 
lucru și când terminăm. Normal până la doi trebuie să stăm. Deci de fiecare dată la 
opt se face prezența și se pornește la treabă.

SC: Da. Iar când sunt evacuări?
Maria: Când sunt evacuări, nu contează că suntem bărbați, femei, toți și toate trebuie 
să mergem. Nu se mai duc femeile la afișe, să zicem că merg numai patru  persoane. 
Restul, toate femeile, toată lumea trebuie să meargă cu gardianul la evacuare. Deci, 
nu contează că-i muncă de bărbat, că-i muncă de femeie. 

SC: Întotdeauna e un gardian cu voi care supraveghează?
Maria: Da, da... permanent. Îi permanent cu noi.

SC: La un moment dat mi-ai povestit și tu despre evacuări. 
Vasile: Deci și pe Porumbeilor am participat la o evacuare. Am scos o familie de 
acolo la care nu li s-a oferit o locuință socială, mai degrabă li s-a oferit un plan de ur-
gență, zis-așa de către primărie, de la asistența socială. I-au pus să stea la centrul de 
noapte în Azăvoaie. La ora actuală respectivul locuiește în Someșeni în chirie, bene-
ficiază de pensie de boală. Nu de mult m-am întâlnit cu el și mi-a spus că în continuare 
casa de unde a fost evacuat este goală. În acea curte mai este o casă care era și este 
în continuare tot pentru cei de la asistență socială, în apartamentul 1, dacă nu mă înșel.

SC: Deci sunt toate case sociale din fondul locativ al primăriei.
Maria: Exact. Și mai sunt cazuri când persoana care a locuit acolo decedează. Tot pe 
noi ne duc cei de la ajutorul social pentru a-l scoate pe om afară. Apoi ne mai duc să 
scoatem și mobila rămasă. Când cineva este evacuat și trimis să zicem la adăpost, 
îi rămân o grămadă de lucruri, că dacă stai un pic și te gândești, orice mobilier sau 
orice corp adunat timp de ani, este lucrul omului care nu-și permite să-l ducă la adă-
postul respectiv. Și omul ne-a zis „ce să fac cu ele? luați-le voi dacă vă trebuie!” La 
care atât eu cât și colegii cu care am participat, că n-am fost singură, eram vreo cinci 
sau șase, am luat fiecare ce ne-a trebuit, unul un dulăpior, altul o măsuță, altul un 
scăunaș. Dar asta am vrut să zic că... Truda omului se-mparte.
Vasile: Truda omului... nu doar că truda omului se-mparte, truda omului ajunge să fie...
Maria: Aruncată!
Vasile: Exact! Deci ajungi să nu mai conteze valoarea sau timpul pentru care ai mun-
cit și ți-ai permis să-și cumperi un lucru. Iar cei de la asistență socială și cei din pri-
mărie stăteau pur și simplu cu jandarmii ca să nu facă omul scandal, ca să evacueze 
casa. Într-adevăr, că omul când s-a mutat în casă, casa era puțin dărăpănată. Omul a 
investit în ea, a reparat-o pe banii lui proprii cât de cât, cât a putut, dar nu l-a ajutat 
nimeni. Și-a făcut verandă, și-a băgat geamuri. El, săracul, zicea, când l-am întrebat: 
dar eu ce fac, ce fac cu suma investită?. 

SC: Deci el era singur și voi cu jandarmi...
Vasile: Da, jandarmi, poliția locală...

SC: Cam câte persoane erau ca să scoată omul din casă?
Vasile: Păi, erau cei de la asistență socială, erau de la primărie și erau cei de la poli-
ția locală. Și plus noi, membri care lucram la asistență socială. Că vă dați seama dacă 
lucri la ei și dacă se întâmpla, să zic, ca omul să zică nu ies, n-aveți ce-mi face!, până 
la urmă, vrând-nevrând trebuie să zici hai, mă, ieși! și asta este.

SC: El era chiriaș în locuință socială?
Vasile: Da, era chiriaș.
 
SC: De ce-l evacuau?
Vasile: Asta nici eu nu știu. 

SC: Dar nu ziceau acolo, nu prezentau un motiv?
Vasile: Nu, nu. Deci, asta n-am aflat.

SC: Dar cineva din primărie sau de la asistența socială a venit să îi spună dinainte, să 
îi ofere vreun sprijin ca să rămână acolo?
Vasile: Nu știu, dar în momentul când ne-am dus i s-a oferit doar posibilitatea de a 
pleca, ceea ce înseamnă că nu a colaborat nimeni cu el ca să-l ajute. Ținând cont că 
persoana beneficia de asistență socială și medicală, era datoria lor să îi zică ce se 
întâmplă: ok, nu ți-ai plătit chiria atâta timp, noi avem programul ăsta, te ajutăm să 
îți plătești chiria... Sau altceva. Pentru că ar fi ceva normal să stai puțin să analizezi 
situația că dintr-un ajutor social nu ai cum să-ți plătești chiria unei locuințe decente. 
Și atunci cei cu asistența socială să spună: avem programul ăsta, te ajutăm să-ți 
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plătești datoriile, avem inclus un pachet, iar tu trebuie să faci, știu eu, muncă mai 
multă... Și omul n-ar fi zis că nu. Dar nu, nu i-au oferit așa ceva. Altădată omul evacu-
at avea dosar băgat în primărie pentru locuință socială și a zis: am dosar băgat, uite 
de câți ani! Atunci avea vreo 8 ani de când era cu actele băgate și a fost săracul prin 
primărie pe la fel de fel de persoane. 

SC: Ziceai mai devreme că omul a fost la centrul de la Azăvoaie. L-a dus primăria cu 
lucrurile?
Vasile: Da, cu lucrurile mici, ce i-au mai rămas, niște hăinuțe, prea puțin, prea puține, 
vă dați seama că nu putea să ducă la centrul respectiv mobilă de-o cameră.

SC: Da, da...
Vasile: Sau plasmă, sau televizor, sau alte obiecte mai mari, pur și simplu: ia ce ai pe 
tine, mai ia ceva în săculeț să te schimbi și drum bun!

SC: Deci toată munca lui...
Vasile: ...s-a dus pe apa sâmbetei!

SC: Cât de des sunteți duși să faceți curățenie la evacuări din astea?
Maria: Se-ntâmplă...
Vasile: Acum doi ani am participat la două sau trei evacuări, una a fost domnul re-
spectiv... și apoi a mai fost o evacuare, dacă-mi aduc eu bine aminte, tot așa am 
evacuat o familie.
Maria: Eu știu că numai de vreo doi ani încoace ni s-a întâmplat, au fost vreo 12-13 
evacuări la care au vrut să ducă oamenii care muncesc pentru ajutorul social. Dar 
oamenii nu mai vor să meargă. Pentru că le este milă când văd atâția copii amărâți și 
cum îi scoate afară și ce face cu ei...
Vasile: Chiar eu personal am zis că nu mă mai duc la evacuări. 
Maria: Oamenii zic: noi nu mai mergem, noi nu mai participăm. Refuză pur și simplu, 
la care li se zice: dacă nu mergi, ești absent nemotivat!

SC: Adică îi taie ziua de lucru...
Maria: Îi taie ziua de lucru și îi taie cantina și ajutorul social și nu mai beneficiază de 
nimica dacă nu vor să meargă. Și gardianul Toader zice: voi trebuie să veniți unde 
vă zic eu! Eu am primit dispoziție de sus, eu vă zic vouă și voi faceți ce zic eu!. Deci 
asta e.
SC: Cam câte persoane sunteți la lucru?
Maria: Toată lumea, toată lumea care face prezența, suntem la lucru. Toată lumea merge. 
SC: E un anumit calendar pe săptămâni?
Maria: Nu pe o săptămână, că este și care lucrează o lună întreagă! Toată luna!

SC: Serios?
Vasile: Este și care se încadrează la 20 de zile. 
Maria: Și foarte mulți au 20 de zile, sau alții 12 zile, depinde cum le pune ei. Deci 
începe din data de unu a lunii și toată luna merge care are toată luna, este care înce-
pe numai din 12 și merge toată luna până la sfârșit. Și așa sunt împreună. 
SC: Dar cum se stabilește numărul de zile pe care trebuie să le lucrezi?

Vasile: Numărul de zile se calculează în funcție de dacă beneficiezi de 2, 3 sau 4 
porții de cantină și de dacă ai 4 sau 6 sau 8 zile de cantină.

SC: Deci porția și două zile de lucru.
Maria: Da.
Vasile: Da. Și se mai calculează în funcție de ajutorul social pe care îl primești. De 
exemplu eu aveam 305 lei și aveam 19 zile de muncă.

SC: 19 zile de muncă, adică...
Vasile: Adică aproape toată luna, fără o zi. Că într-o lună sunt 20 sau 21 de zile 
lucrătoare.

SC: Și asta înseamnă zilnic de la 8 la 14, cum ziceai că e programul.
Maria: Pentru mine așa s-a dat. Grupul ăla ce-s numai cinci persoane merg la afișe, 
restul toate femeile merg cu gardianul. Nu contează munca, Simona. Că te duce la 
cărat lemne, că te duce la... Cine știe pe unde te bagă să scoți toate mizeriile și una 
și alta. Pe ei nu-i interesează.
Vasile: Erau fel și fel de intervenții, de exemplu în Mărăști acolo lângă țeava aia de 
apă caldă este chiar linia ferată, este o zonă cu iarbă verde.

SC: Pe Răsăritului, pe acolo?
Vasile: Ceva de genul ăsta, este o conductă foarte groasă de apă caldă, niște oa-
meni amărâți și-au făcut acolo un adăpost și aveau căldură de la apa caldă. Și pe noi 
ne-au dus să îi scoatem de acolo, cred că de vreo trei ori i-am evacuat pe săracii de 
acolo. Deci și de acolo i-au țipat.
Maria: Copii mici erau...
Vasile: Erau vreo patru copilași. Când am mers acolo am zis: hai, mă, adunați-vă ba-
gajul și plecați! - Bine, frate, îmi adun bagaju, dar unde plec? - Nu știu, mă, cât îs io 
aicea du-te bea o cafea, bea un suc și dup-aia hai înapoi. N-aveam ce să-i zic la om.

SC: Și cei din primărie de la asistență socială?
Vasile: Ăia veneau și ziceau: mutați-i! Trebuie făcută curățenie acolo! OK, facem!

SC: Incredibil cât e de inuman! Deci ziceați 19 sau chiar 20 de zile de lucru. Și cu 
atâtea ore, sunt aproape zile de lucru obișnuite, nu mai ai timp de altceva să faci. Dar 
când ați fost la cursul de recalificare? 
Vasile: La cursul de recalificare primeai o adeverință de la cei care te înscriau la 
curs. De exemplu dacă cursul dura o săptămână sau două la pregătirea teoretică, 
mergeai o săptămână sau două și tu aveai motivare că ești la curs. Dacă aveai prac-
tică, practica se ținea de după-masa și în momentul acela aveai timp să mergi la 
lucru și după masa să mergi la practică. 
Maria: Da, în programul acela derulat de asistență socială așa era.

SC: Ați fost amândoi la cursuri?
Vasile: Eu am fost implicat într-un curs, o fost hobby-ul meu, operator pe calculator, 
informatică. Operații informatice. Dar ce-am vrut să zic este legat de biroul acela de 
pe Plevnei. Acela când s-a făcut, s-a făcut pe baza că va fi pentru copii, vor fi fel de 
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fel de festivități. La ora actuală sunt birouri. Și chiar pe oamenii de la ajutor social i-a 
dus să facă curățenie acolo. Pe femei să șteargă geamuri, ce era de muncă de jos, 
aduceau oamenii de la ajutor social. Nu știu dacă era legal să facă treaba asta, pen-
tru că ca să mă duc să fac curățenie într-o instituție, ar trebui să fiu angajat. 

SC: Da!
Vasile: Și la ei cum sunt înregistrat pentru asistență socială, prestez muncă să zicem 
de două  ore. Dar eu mergeam la ei și prestam muncă de patru ore. Trebuie șterse 
geamurile, trebuie spălat pe jos, trebuie, trebuie..., ne spuneau. Normal că mie dacă 
îmi dai muncă din asta habar n-am cum se face, șterg așa din mare, dacă-i bine, 
îi bine, dacă nu, nu. Și la ora actuală în loc să se facă acolo ceea ce trebuia să se 
facă pentru copii de romi sau sală de calculatoare sau ce-or mai fi zis ei că include 
programul acela, în loc s-au făcut birouri pentru ei [n.n. centrul respectiv este numit 
Centru de Incluziune Socială]. O singură dată am mai intrat în acea clădire, când s-a 
făcut evaluarea pentru cursurile de calificare. Atât, de atunci n-am mai fost acolo. 

SC: Dar alte cursuri nu au loc acolo?
Vasile: Alte cursuri nu se desfășoară. 

SC: Sau dacă e un centrul social, asta înseamnă că dacă oamenii au nevoie pot să 
meargă?
Vasile: Nu, nu. 

SC: Ziceai mai devreme că ți se pare ilegal să fiți duși la muncă acolo. Sunt și alte 
situații în care oamenii sunt duși la munci asemănătoare? Am auzit de situații în care 
oamenii erau duși la lucru pentru privați.
Vasile: Eu n-am de unde să știu dacă domeniul în care ne duceau era privat sau era 
de stat. Problema era că unde ne duceau, noi trebuia să facem. Am fost chiar și la 
capătul Mănășturului, cred că este o unitate de poliție acolo, în incintă, și trebuia să 
cărăm niște dale de acolo. Deci, scuzați-mă, ce să facem noi să le cărăm dalele la 
poliție? Nu cred că oamenii de la asistență socială trebuiau duși acolo. Deci nu cred.
Maria: În spate la gară s-a făcut un centru de bătrâni, și ne-a dus și acolo, tot așa, că 
s-au terminat lucrările și ne-au dus pe noi să spălăm geamuri, să curățăm prin băi, 
peste tot, parchete, una-alta, deci și acolo ne-a dus. Peste tot, peste tot! Mai urmea-
ză să ne ducă la ei să facem curățenie. Sau în grădină să săpăm la ei...
Vasile: Și trebuie să mai spunem! Ei nu atrag fonduri pentru locuințe sociale sau nu 
au locuințe sociale. Dar, de exemplu, și aici unde au ei birou, pe partea stângă cum 
mergi, erau clădirile vechi. Și au dat jos și au făcut acum la ora actuală blocul acela 
care se vede în față, o făcut clădirea aia specificând că jos este pentru pensionari, 
pentru bătrânei. Dar cu clădirile de deasupra ce se va întâmpla? Tot birouri pentru ei!
Maria: Atâtea birouri își fac! De ce nu fac niște locuințe și să îi pună pe oamenii săraci.

SC: Sau măcar să le reabiliteze pe alea dărăpănate sau goale.
Maria: Da, da, da... și sunt foarte multe din alea. De ce nu zice: na, uite, ți-am 
dat-o! Fă cum poți, zugrăvește-ți-o, renoveaz-o, fă-o tu, îi a ta, îți fac contract, 
stai în ea! De ce? Mai bine o lasă să se spargă geamurile, să se demoleze, iar de 
oameni își bat joc. 

SC: Dar când mergeți cu gardienii, îi întrebați vreodată despre asta?
Maria: Da, dar ei zic: nu sunt în măsură să vă răspund! 

SC: Așa zic?
Vasile: Da, deci: nu suntem noi în măsură, noi ne ocupăm cu munca asta, noi nu 
suntem în măsură să vă zicem, probabil că se va da cuiva care este pe listă. Dar eu 
văd că timpul trece și nu se repartizează la nimeni. 
Maria: Gardianul primește o dispoziție: te duci acolo cu oamenii de la asistență și 
evacuezi! Și el își face treaba cum se zice.

SC: Ce se întâmplă în situațiile în care nu puteți merge la lucru din cauza sănătății? 
Sau din cauză că aveți o urgență cu copiii?
Maria: Simona, ascultă-mă! Fetița mea a avut pneumonie și roșu în gât, am fost la 
medic cu ea, mi-a dat adeverință pentru școală. Eu am dus adeverința și la primărie. 
Fetița era acasă, bolnavă. Eu m-am dus la primărie și le-am dat adeverința. Mi-au 
spus clar: nu-i valabilă! Și că: ar fi trebuit s-o închizi în casă și să vii la lucru!

SC: Ea având 11 ani?!
Maria: 10 ani a avut! Nu-i valabil, trebuie să închizi în casă copilu’ și să mergi la lucru 
la primărie! Dacă eu mă duc la medicul de familie, eu nu cred că ăla își mănâncă pâi-
nea, nu? Medicul te consultă, îți dă tratament și dacă e nevoie îți dă adeverință, nu? 
Aduci adeverința și nu e valabilă pentru că îți cere de la medic specialist. Să umbli la 
medici specialiști, îți trebuie trimitere, pe urmă îți trebuie bani, să te duci la un eco-
graf, îți trebuie bani, degeaba ai trimitere, că nu te primește gratuit. De unde să ai 
atâtea ca să le aduci o adeverință?
Vasile: Părerea mea este că de aceea se numește centru de asistență socială și me-
dicală să ajute pe oameni și nu să îi înfunde. În momentul în care știi că un om este 
sau locuiește într-o zonă defavorizată, te implici să-l ajuți. Și-n momentul în care tu îi 
ceri acte peste acte pe care el, săracu, în ghilimele zic, poate are studii, poate nu are 
studii, poate știe unde să bată să le obțină, poate nu știe unde să bată să le obțină, și 
nu le are... Tu nu ești OK pentru ei.
Maria: Sau oamenii nu au posibilitatea să facă actele necesare ce cer ei. Pe ei nu-i 
interesează că nu ai posibilitatea, le aduci și gata.

SC: Dar cum e comunicarea cu cei de la asistență?
Vasile: Haideți să vă spun eu cum e! Din punct de vedere comunicativ sunt OK, dar 
dacă ai o problemă, să zic majoră, și zici: uite, domnule, am problema asta-asta-as-
ta!, te iau cu tot felul de legi, cu tot felul de articole, pe care noi oamenii de rând nu 
le înțelegem. 

SC: Dar nu vă explică?
Vasile: Nu, nu! Verbal: legea cutare-cutare, articolu cutare-cutare, trebuie să-mi 
aduci asta, asta, asta, dacă nu le obții până în data de... te-am tăiat!
Maria: Simona, ți-am zis despre mine. Eu, uite, n-am luat banii trei luni. Ce m-am gân-
dit? Uite, vin sărbătorile! Și toată luna m-am dus la lucru în noiembrie. Zic: mă duc la 
lucru, în decembrie să iau banii, că vin sărbătorile, și-s două sărbători!. Dar nu mi-au 
dat banii! Când am întrebat-o pe Cristina, zice: dar eu nu știu de ce!. În ianuarie, iară 
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nu am luat. Și am întrebat: doamna Cristina, pe ce bază mie mi-ai tăiat ajutorul soci-
al?. - Eu nu știu de ce, dar o trebuit să îți vină o hârtie de la ei cum că..., că nu-ți tăia 
cantina altfel. - Bine, doamna Cristina,  eu am fost la lucru! Dacă nu vin o zi, două la 
lucru, știe să mă taie! Dar dacă am venit o lună?! - Unde-i dreptul meu?!, te rog fru-
mos să-mi spui!, unde-i dreptul meu? - Păi nu știu..., cu asta s-o scos, că nu știe. Și de 
multe ori îmi zice: apăi, o fost o greșeală.

SC: Cum?!
Maria: De la cine-i greșeala aia?!... că voi greșiți și eu suport consecințele!. Cum vine 
treaba asta?

SC: În afara de a zice asta, se corectează greşelile?
Maria: S-ar putea corecta, dacă ei voiau, da! Să se uite pe listă, cum a fost cu 
adevărat, că ei au tabele, și eventual să zică: hai că facem şi iei retroactiv!. Să trimită 
ei la Forțele de Muncă şi să vină banii pe urmă. Dar nu se întâmplă aşa ceva, nu se 
întâmplă aşa ceva. 

SC: Iar voi dacă vreți să vedeți tabelele cu orele lucrate...
Maria: Ți-l arată!

SC: Vă arată şi numărul de ore raportate la Forțele de Muncă, sau trebuie mers aco-
lo dacă vrei să vezi?
Maria: Nu, la Forțele de Muncă trimit ei o decizie că e tăiată suma ta, iar ăia de acolo 
nu mai trimit banii. 

SC: Dar vă informează când trimit deciziile astea?
Maria: Nu. Nu, nu. Pe mine m-a informat atâta, în decembrie, deci când trebuia deja 
să primesc banii și nu i-am primit. Pe 29 noiembrie mi-a zis: trebuie să aduci de la 
Forțele de Muncă! I-am spus: doamna Cristina, trebuie să mă duc la medicul de 
familie şi pe urmă la Forțele de Muncă, că la Forțele de Muncă trebuie să duc din 
trei în trei luni o adeverință medicală. Zice: OK!, dar vezi să aduci că dacă nu, te 
tai! Perfect! M-am dus la medicul de familie și după două zile a trebuit să mă duc la 
Forțele de Muncă. Înainte de astea le-am spus: uitați, am scos adeverința, nu cum-
va să mă tai! - Nu, nu, nu, că aștept!, au zis. Când i-am adus adeverința, ea zice: îi 
perfect tot! Deci nu mi-a zis că m-ar fi tăiat sau ceva. Nici gând de așa ceva! Pentru 
ca apoi să văd în decembrie că nu am primit banii. Și când am întrebat-o de ce n-am 
luat banii, zice: nu știu de ce! 

SC: În urmă cu mai mulți ani cum se lucra pentru Primărie?
Vasile: Eu doar recent am lucrat.
Maria: Eu sunt foarte veche. Eu știu că pe vremuri stăteam în Mărăști și cine-i acuma 
director, domnul Mocanu Aurel, mi-era inspector atunci de asistență socială, cum îi 
Cristina, cum îi Bianca acum... A venit la mine, că el mi-a făcut ancheta, a intrat în 
casă, o fost OK tot, mi s-a aprobat, lucram și eu și soțu’, că atuncea nu trebuia unu’ 
din familie, trebuia toată lumea sau dacă aveai copil de 18 ani și el trebuia. Ne ducea 
prin parc, ne ducea pe străzi, curățenie... La evacuări nu ne ducea. Asta vreau să 
zic, înainte totuși nu era așa greu, adică prima dată când am fost la ajutorul social. 

Dar acum te pune la munci ce trebuie să facă poate chiar oameni ce ar trebui să fie 
angajați, dar ne duce pe noi. Și nu contează. Atâta mai trebuie acuma, să ne ducă la 
ei: grădina asta săpați-o, sădiți-o și..., să facem pentru ei tot! Azi-mâine mergem și le 
ștergem la fund. Că zice: așa prevede legea!
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„Ei ne au în evidență. 
Că nu vor să 
recunoască, este cu 
totul altceva” 
Sorin

Numele persoanei intervievate (2015) pe str. Cantonului este schimbat în Sorin 
la dorința sa și în ideea de a nu exista posibile repercusiuni în urma criticilor 
aduse autorităților. Activ în campania Căși sociale acum!, intervievatorul George 
Zamfir este doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai, pe o temă ce vizează de-
scrierea comparativă a politicilor locale de locuințe sociale în orașe mari din 
România. 

 
Gerge Zamfir: Care sunt etapele prin care ai ajuns aici?
Sorin: Ce se întâmplă aici? Stăm ilegal de 20 de ani, ne-au ținut cumva ilegal de 
atâta timp, și nu avem canalizare în casă, nu avem toalete normale, nu avem apă în 
casă. Prin acordul primăriei, mai ales a d-nei Minodora Fritea, s-a obținut acordul de 
a ne face locuințe improvizate pe str. Cantonului. Apoi Primăria, printr-un acord cu 
cei de la Organizația Ecce Homo, a făcut câteva module cu termopan. Asta s-a în-
tâmplat prin 2004 și 2005. N-au ținut cont de copii, băgau o familie de 4-5 persoane 
într-o baracă de 16 metri pătrați. Timpul a trecut, copiii au crescut, s-au însurat, s-au 
măritat și la rândul lor trebuia să-și facă ceva improvizat.
Eu cum am ajuns aici? Soția mea, pe care am cunoscut-o în 1995, și care a decedat 
între timp, din păcate. Ea a stat pe Calea Turzii. De acolo au fost evacuați pentru că 
nu aveau contract de închiriere, de asta au fost scoși afară.

GZ: La un moment au avut contract acolo?
Sorin: Nu au avut contract, dar noi cei care am avut contract am primit locuință. Noi, 
adică părinții mei, care aveau locuință pe str. Croitorilor. 
Mie dacă mi-a fost dragă de fată, tot o vizitam. Părinții ei și-au făcut un cort de nailon 
tot pe Calea Turzii, în locul în care s-a demolat casa veche în care stăteau. Văzând 
astea tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, mi-a zis: mă, copile, tu să-ți iei a doua casă. 
M-am dus după ea, am luat-o de acolo unde stătea ea în cort, am dus-o acasă. Apoi 
a venit timpul, m-am dus în armată. Între timp, au venit autoritățile…

GZ: Cam când a fost asta?
Sorin: În ’96. Au venit autoritățile, i-au luat de acolo de pe Calea Turzii, că era bă-
tător la ochi. Oricine trecea cu mașina vedea cortul. I-a mutat în Gheorgheni, pe str. 
Albac. În ’97-’98 am fost recrutat în armată, m-am dus și i-am zis: Dacă ții la mine, 
mă aștepți la mama ta, nu la mama mea. Acolo, în blocul acela, erau foarte mulți… 
mă refer la unii care își țineau animalele la parter. Acolo nu erau condiții, nu era apă, 
nu era gaz, nu era curent, în loc de geamuri era folie. Dar și eu m-am mutat cu ea 
acolo într-o cameră tip garsonieră. Nu era mai mare decât camera asta. Acolo mi s-a 
născut primul copil și am zis că nu sunt condițiile necesare pentru copil. Era gunoiul 
până la etajul I. Și am zis: ne mutăm. Eu lucram atunci la CCP, Curățenie Căi Publice, 
zis mai bine Napogetu. Ne-am luat și ne-am dus în chirie.

GZ: Pe ce bază v-ați mutat acolo, în blocul „NATO”, era un bloc al primăriei?
Sorin: Era un bloc abandonat. Nu știu dacă i-a dus primăria acolo. Dar dacă ei s-au 
dus acolo, după o vreme m-am dus și eu. Dar când ni s-o născut copilul am zis că nu 
putem crește un copil aici. Îmi căutam chirii mai ieftine, să-mi pot permite să le plă-
tesc. Am stat aproape 11 ani în chirie. Între timp, i-au mutat și pe părinții ei din blocul 
„NATO”, s-au dus la Casa Călăului, de acolo i-a evacuat din nou primăria și i-a dus în 
Mănăștur, în buncăre de război…

GZ: Ar fi utili și niște ani…
Sorin: În ’97-’98 erau pe Avram Iancu, în Casa Călăului. La sfârșitul lui ’98, începutul 
lui ’99 i-au mutat în Mănăștur în buncăre de bombardament, din astea de adăpost. 
Au stat o perioadă scurtă, i-au băgat lucrurile în tractoare și i-au adus pe Cantonului. 
Asta fiind în 2001-2002.

GZ: În Casa Călăului de ce n-au mai stat?
Sorin: Pe toți i-au evacuat. Am înțeles că a fost un incident o dată, a luat foc o baracă 
sau o casă improvizată și i-au evacuat. Când au ajuns aici, li s-au dat ca drept de 
locuire vagoane de tren. Eu în momentul acela locuiam tot în chirii, dar veneam 
destul de des la soacra, la socru, ca să îi vizitez. Ca orice om, ziceam Doamne feri 
să ajungem aici. Nu mi se părea ok, nu era curent, nu erau toalete, li s-a făcut ai-
cea jos o groapă și li s-o băgat niște toalete. Vagoanele erau împrejmuite cu niște 
garduri de tablă.

GZ: Și astea unde erau?
Sorin: Chiar aici în perimetrul ăsta. 
A mai trecut timpul, nu mi-am mai permis chirii, n-aveam unde să merg și am zis: ok, 
mergem să locuim cu mama ta.

GZ: În ce an?
Sorin: În 2001. Apoi am prins sezonul când se construiau aceste module pe 
Cantonului de către Ecce Homo. Am stat de vorbă cu domnul Emanuel de la Ecce 
Homo. Deși l-am ajutat foarte mult să le asambleze, să toarne placă, una alta… a zis: 
stai liniștit că vă dau una mai mare ca să închepeți și voi. Într-adevăr, soacra a obți-
nut o baracă mai mare, dar erau mulți frați.
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GZ: Ce material, termopan?
Sorin: Nu este termopan, este modulul verde.

GZ: Așa v-ați înțeles, că dacă ajuți la construcție, o să primești ceva mai mare?
Sorin: Da, așa a fost înțelegerea, dar oricum trebuia să dea ceva mai mare la soacră-
mea, că au fost mulți și n-aveau cum să steie în 16 metri pătrați atâtea persoane. Mi 
s-a recomandat atunci, prin 2001-2002, să o caut pe Minodora Fritea ca să obțin un 
aviz pentru a-mi construi baraca aici. Chiar am avut noroc atunci că s-a făcut o evalu-
are și d-na Fritea cu d-l Abrudan erau pe stradă. Și la care m-am dus, am dovedit că 
soția mea este fiica doamnei C. Am explicat că nu am stat cu ei pentru că îmi doream 
cu totul altceva de la viață pentru copii, dar că mi s-a înrăutățit traiul că nu mai aveam 
un job și nu-mi permiteam să stau în chirie. Și am zis că nu avem ce facem, mergem 
acolo că doar nu o să stăm cu copiii pe drumuri. Au zis că nu este nicio problemă, 
mi-au dat un bilețel, mi-au zis că e un număr de înregistrare. Au zis: caută-ți un loc și 
poți să-ți faci liniștit. Eu nevrând să-mi caut loc în altă parte, că aici majoritatea sunt 
familia ei, am zis că îmi fac aici, la fratele ei. Pentru că baraca de aici este a fratelui 
ei. În momentul în care mi-am făcut, d-na Minodora Fritea a zis că nu este pentru 
ședere lungă, să o luăm ca pe un proiect scurt, pentru 5 ani și după 5 ani toată 
lumea va pleca…

GZ: Și a zis ce se întâmplă cu lumea după 5 ani?
Sorin: N-a zis, a zis doar că plecăm peste 5 ani. Problema e că au trecut vreo 15 ani 
și în loc să se rărească colonia, s-a înmulțit. Nevasta mea s-a îmbolnăvit, a decedat și 
am rămas cu două fete. Problema este că oriunde mergeai pentru casă, te întrebau: 
Ai dosar la primărie? - Păi, nu am, ziceam. Și ne-au spus, Depuneți-vă dosarul la pri-
mărie și pe urmă vedem noi. De aceea, și în programul LERI a fost foarte important 
că am făcut dosare pentru oamenii de pe Cantonului.
Revenim la ce s-a întâmplat atunci, s-au asamblat acele module de termopan. S-au 
obținut niște fonduri pentru a pune electricitate. Un sponsor s-a zbătut să pună elec-
tricitate pe 10 bărăci de termopan sau căsuțe verzi.

GZ: De ce doar pe zece bărăci?
Femeie intervine: Nu așa o fost. Pentru că primăria, când ne-a mutat pe locul acesta 
ne-a promis că o să avem curent. La zece familii a fost curent și la restul n-au mai 
pus. Noi am săpat gropile, am pus stâlpii…
Sorin: Bucuroși că avem curent în colonie, vă dați seama, fiecare: dă-mi și mie, 
că îți dau pe lună. Ca să aibă fiecare de la cei zece. Pe parcursul anilor cei care 
aveau ceas de curent, devenea o sursă de venit pentru ei. Ajungeam să plătim 
curent pe lună ca și altul la oraș pe patru luni. 80% dintre membri Cantonului au 
muncit și-atunci, muncesc și acum. Deci sunt prea puțini care n-au serviciu. Chiar 
dacă iau ajutor social, toți au pe cineva în familie care muncește. De când s-au 
pus acele contoare, nu s-a mai făcut nimic pentru colonie. Promisiuni am avut, 
veneau fel de fel de ONG-uri, ne ziceau că vom primi locuințe sociale, că se va 
îmbunătăți traiul, dar doar ne luau niște date. Luau banii și plecau. Au fost zeci 
de ONG-uri care au făcut treaba asta. La un moment dat, eu și oamenii nu mai 
aveam încredere în nimeni care venea la noi și ne spunea că ar trebui să trăim 
mai decent.

GZ: Cam în ce perioadă veneau?
Sorin: 2004-2005… nu era an să nu vină. Cum era ăla, cum îl chema?
Femeie: Domnul Z., era cu asistența socială pentru copii.

GZ: De la ce ONG?
Sorin: Era de la ceva organizație, a luat banii și a plecat. Au făcut proiecte, au luat 
banii, au plecat.
Femeie: A primit 6 miliarde de la Uniunea Europeană. A venit și ne-a arătat banii în 
drum și ne ziceau: Spuneți-ne de ce aveți nevoie! Fiecare zicea de ce are nevoie.
Sorin: Oamenii și la ora actuală sunt creduli. Că dacă vine și îți spune că e o lege, 
că trebuie să se aplice și pentru tine, hai că îți facem o locuință socială, hai că îți 
îmbunătățim traiul de viață. Nu pentru noi, pentru copiii noștri, că fiecare când face 
ceva, face pentru copiii lui. A trecut timp, au trecut anii, copiii au crescut, colonia 
s-a înmulțit. La o dezbatere am auzit că nu primăria ne-a adus. Adică, ne-a adus pe 
câțiva, dar nu atât de mulți.
Femeie: Asta e adevărat.

GZ: Ce dezbatere era asta?
Sorin: Era o discuție aici pe stradă când s-au adunat mai mulți de la primărie. Era 
Abrudan și o doamnă. Deci, nu era ceva oficial, într-un birou. Într-adevăr, ne-au adus 
pe o parte dintre noi, dar ceilalți au venit ei de bună voie. Dar au uitat că oamenii 
se înmulțesc și cresc. I-au mutat apoi și pe cei de la gară. De unde evacuau, mutau 
pe Cantonului. Din Cipariu, i-a mutat aici. Peste tot în oraș, unde se făceau abuzuri, 
demolare sau evacuare, îi aduceau pe Cantonului. Ca părinte, când crește copilul nu 
poți să-i zici: te-ai însurat, du-te-n Cluj. Îi zici să-și facă un loc lângă tine, să aibă patru 
pereți.
Femeia spune că au venit mulți abuziv.
Sorin: Într-adevăr, au venit unii care trăiau în parcuri, la marginea pădurilor și văzând 
că e colonie de romi, și-au făcut și ei. Au fost mutați și cei de pe Byron.

GZ: Oare ei cum au ajuns să locuiască prin parcuri?
Sorin: Asta nu știu. Povestea altora nu știu.
Femeie: Un exemplu pot să-ți spun, George, cum sunt corturarii ăia care și-au făcut 
pe deal bărăci. Ăia nu-s din Cluj. Ăia sunt cerșetori, o venit la invitația lui E. pentru că 
sunt rude cu nevastă-sa. Și aici are dreptate Primăria.
Sorin: Acum suntem în 2016, copiii au crescut, mâine-poimâine se căsătoresc, te în-
treabă: unde mă duc, ce fac? Eu la rândul meu ce pot să le zic, ce să facă.

GZ: Ziceați că ați stat vreo 11 ani în chirie…
Sorin: Din ’96 până în 2006.

GZ: Ce găseai de lucru?
Sorin: Eram spălător stradal, la fostul Napoget pe timp de noapte. Ziua eram la piață, 
hamal și vânzător și tot ce trebuia să fac ca să câștig un ban în plus. Timpul a trecut, 
Napoget s-a transformat în Brantner, s-au făcut reduceri, mi-am căutat alt job. Am 
ajuns aicea, munceam. La un moment dat munceam și cu fosta nevastă amândoi la 
Rosal de dimineață. Am avut o perioadă când copiii fiind mici nu i-am lăsat aproape 
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2 ani la școală. Motiv pentru care am fost chemat la Protecția Copilului – atunci era 
d-l Olimpiu – am avut o discuție cu dumnealui că de ce nu-mi las copiii la școală, că 
vine Protecția și mi-i ia. I-am spus: dacă scrii negru pe alb că răspunzi de copiii mei, 
de mâine îi trimit la școală.

GZ: În ce fel să răspundă?
Sorin: De siguranța lor, să fie transportați la școală. În perioada aia nu erau autobuze 
sau microbuze, trebuiau lăsați copiii singuri să treacă linia ferată. S-a întâmplat un 
caz nenorocit la unul dintre vecini, la Adrian, i-a călcat copilul pe trecerea de pietoni 
și cu frica-n sân, cu frica de părinte, eu am zis că nu mai am cum să-i duc la școală. 
Mama nu poate, nu aveam pe cine să plătesc să-i ducă și să-i aducă și așa au pierdut 
copiii doi ani. Eu le-am zis la Protecție: Dacă crezi că ești îndreptățit să mi-i ei, să mi-i 
iei. - Dar dumneata ca părinte ce faci?, mi-au spus. - Eu la ora 4 mă trezesc și mă duc 
la serviciu, soția la fel. Între timp, făceam cu vecinii tot felul de cereri și declarații ca 
să ni se aprobe microbuz. Am avut noroc că m-am întâlnit cu d-na Lia, care lucrează la 
școala de pe strada București. I-am povestit situația mea și a soției, la care ea mi-a zis 
că mă poate ajuta ca copiii să-și continue studiile. Eu am fost foarte bucuros, pe de o 
parte. Pe de altă parte, eram îngândurat că mă gândeam că copiii ar avea posibilitatea 
să învețe la o școală normală și eu ca părinte îi trimit la o școală ajutătoare. Dar nea-
vând situația materială, am zis: ok, îi băgăm pe Bucureștiului. Au făcut opt clase acolo.

GZ: Dar de ce era acolo microbuz și în altă parte nu era?
Sorin: Pentru că acolo era o școală specială. Pe când la Traian Dârjan au zis că 
e școală normală. Acum sunt pe clasa a 9-a, sunt la SAMUS. Cea mai mică e la 
Coafură-Pedichiură, cea mai mare e croitoreasă. Pe parcursul anilor, am încercat să 
le obțin bursă pentru fete. Am încercat să le obțin pensie de urmaș după ce a murit 
mama lor. În 2014 a murit. După ce a decedat, le-am făcut la fete pensie de urmaș. 
Eu pe parcursul timpului am obținut o diplomă de Competențe Informatice și am 
rămas doar cu diploma că la ora actuală nu mi-am găsit încă un job. Dar să sperăm 
că îmi voi găsi. Pe viitor, vreau să îmbunătățesc traiul copiilor. Sper că ne vom muta 
într-o casă cât de cât decentă. Sper să găsesc o slujbă cu un salariu mediu, că dacă 
ai unul minim nu poți supraviețui din acel salariu. Să-mi permit să plătesc utilitățile și 
să fac mofturile copiilor.

GZ: Știu că ai mai lucrat și alte dăți pentru Primărie și Rosal.
Sorin: La Rosal au fost și acolo reduceri de personal și am avut ghinionul să fiu prin-
tre ei. Neavând posibilitatea de a pune o pâine pe masă, am fost și eu de câteva ori 
pe rampa de gunoi.

GZ: Când a fost asta?
Sorin: 2012-2013. Văzând mirosul și situația de acolo, n-am suportat. Am încercat 
înainte să-mi găsesc un serviciu. Am găsit la o minitipografie care se ocupa cu role 
pentru casa de marcat, am lucrat prea puțin pe acolo, un an și ceva pentru că firma 
a dat faliment. Asta a fost în 2009-2010. După aceea, am văzut că nu-mi găsesc o 
slujbă, am zis: hai să-mi fac actele pentru ajutor social. În 2012, mi-am făcut actele, 
mi s-a aprobat și mergeam la muncă în folosul comunității pentru două porții de mân-
care pe săptămână și un ajutor social.

GZ: Cât trebuia să muncești?
Sorin: Eu aveam 19 zile. Programul era până la ora unu, dar dacă terminam treaba, 
ne întorceam mai repede acasă. Primeam 350 de lei, plus două mese pentru copii. 
Când soția mea a decedat, mi s-a propus să-mi fac ajutor social pe numele meu, că 
atunci era pe numele la fosta mea nevastă, și am stat de vorbă cu doamna Bianca de 
la Asistență Socială să mă îndrume la ce este mai bine pentru mine la care ea mi-a 
zis că ar fi mai bine să le fac pensie de urmaș. Așa că am renunțat la ajutorul social, 
am făcut pensie pentru amândouă, le-a făcut alocație complementară de susținere, 
la ora actuală au și bursă școlară și am ajuns ca cantina să o plătesc. Era 97 de lei pe 
lună pentru două porții pe săptămână pentru fete ca până la urmă să ajung la 200 de 
lei. Actele le reînnoiesc exact ca o persoană care primește ajutor social, o dată la trei 
luni, atât de la Financiar, cât și de la Forțele de Muncă ori de la medicul de familie și de 
la școală, ca să arăt că copiii frecventează școala. Dar actele le depun exact ca unul 
care ia social. Însă eu nu mai iau social. Eu solicit dreptul la cantină la un preț redus.

GZ: Și pentru ajutorul social cam cât timp ai lucrat?
Sorin: Cam un an și cinci luni. Nu-mi găseam de lucru. Eram disperat la un moment 
dat. Mă refuzau politicos din cauza culorii, că sunt țigan, sunt negru. Mi-a zis și ne-
vastă-mea să-mi găsesc ceva. Eu ziceam: orice, dar la gunoaie eu nu mă mai duc. 
Am luat o dată ziarul Piața și am văzut că e loc de muncă ca tipograf. Am sunat și 
am zis prompt: Uite, domle, eu sunt țigan, mă iei sau nu mă iei, să nu mă faci că vin 
acolo și îmi spui că e ocupat postul. La care directorul, Vali, îmi spune: eu n-am auzit 
dacă omul vrea să muncească, să sufere. La care eu zic că stau de trei luni cu ziarul 
Piața în fiecare săptămână să îmi caut de lucru și cum mă vede că-s țigan, pac, s-a 
ocupat postul. A zis: vin-o mâine dimineață la Blocul Spray. Când m-am dus, erau 
băieți cu studii, m-a întrebat: băiatul din Someșeni? Am zis: da. Am fost primul pe 
care l-au luat. Pe mine și încă doi. Ne-a băgat în atelier, ne-a arătat mașinile, ne-a 
explicat, ne-a oferit salariul minim pe economie, 600 și ceva de RON, la care a adă-
ugat: dacă sunteți pasionați, luați cât ia un mașinist. Un mașinist lua și 15 milioane. 
Era și tentantă munca și banul, îți dai seama, de la 6 milioane să ajungi la 15, dar era 
și plăcută. Mi-a plăcut! Eram singurul țigan între colegi, m-am împăcat foarte bine 
între ei. La care un băiat, Vaida Marcel îl cheamă, mi-a zis: Băi, țigane, vrei să înveți 
meserie? Am zis: da, mă, vreau. - Stai lângă mine. Mi-a arătat tot, tot, tot ce se face 
pe o mașină de tipărit. La care după o lună mi-a zis să mă duc la domnul Vali să dau 
o probă pe una din mașini că sunt trei. Eu am zis că nu mă duc că mi-e rușine. L-a 
strigat el: Ion se descurcă, dă-i probă! - Desfă o mașină. - Complet? - Complet! Îți 
dai seama, George, că toată i-am desfăcut-o, pe jos. A venit, s-a uitat. Mi-a zis: Acum 
asambleaz-o înapoi. Mi-a zis: Fă-mi Petrom pe ea. Adică role de case de marcat 
pentru benzinărie. M-am descurcat. A venit, a testat, a verificat, a zis: Ok, îți dau 10 
milioane, e bine? La care eu am dat așa din cap, cumva că dacă vrei să îmi dai bine, 
dacă nu, nu-mi dai. Când a ieșit pe poarta mare de la hol a strigat: Sorin, 15! Am ră-
mas surprins, că eram de o lună și o săptămână și am ajuns să iau salariu cât acela 
de patru ani. Mi-a plăcut foarte mult, se lucra în două schimburi pe vremea aceea, 
după care s-a trecut la trei schimburi…

GZ: Și cât ai lucrat așa?
Sorin: Cam un an și trei luni. Până s-a schimbat directorul. A venit o doamnă, rapid 
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s-a închis firma. A dat faliment. Tipul ăsta Vali, îi plăcea tare mult de mine. Vedea că 
sunt muncitor, sunt prompt, sunt săritor. Chiar dacă nu știam să fac ceva din start, 
mă interesam repede, ce să fac, cum să fac. Eu nu am permis, dar am văzut colegii 
cum umblă cu stivuitorul, m-am suit și eu. Era o chestie de a fura două ore de muncă 
altuia, să-mi pună mie hârtie. În momentul în care îl ruga un coleg: mi s-a terminat 
hârtia, nu vii să mi-o schimbi? Eu trebuia să mă duc la el pe mașină, la făcut role, ca 
să-mi fac norma, ca el să-mi poată schimba mie rola. Și atunci când am văzut, m-am 
întrebat: de ce să fac treaba asta când pot să-mi schimb personal un sul de hârtie? 
Îi vedeam pe colegi că se suie pe stivuitor, toți aveau permis, așa că m-am suit și eu 
pe stivuitor, am văzut care-i fața, spatele, și am schimbat singur hârtia. La care m-a 
surprins directorul că pun hârtia într-un moment când nu l-am văzut. Și la închiderea 
programului a zis: Ia veniți aicea toată lumea! Sorine, de când te sui pe stivuitor? Am 
rămas puțin surprins că nu știam de unde știe el chestia asta sau mă gândeam că 
m-o fi pârât careva: Începând din momentul acesta nu aveți voie pe stivuitor niciunu 
în afară de Sorin. Am rămas foarte surprins. La trei zile a venit un tir mare de 20 de 
tone de hârtie, tremuram puțin că n-am mai fost printre mașini afară, îl întrebam pe 
prietenul meu Marcel, care avea trei-patru mașini: - Măi, Marcel, dacă lovesc? - Nu-ți 
fie frică, fii atent! Mi-a dat curaj. Mi-am făcut jobul ca lumea. I-a plăcut și la director, 
mi-a plăcut și mie, mi-a dat mai multă încredere și mie. Țin minte că atunci se apro-
piau sărbătorile de iarnă, am făcut și noi un MicroRevelion la firma noastră, la Carpat 
Invest, că așa se numea, a zis domnul director către mine: Sorine, când te întorci în 
ianuarie din concediu o să-ți fac două bucurii. Unu: te calific la locul de muncă ca 
tipograf și doi: te calific ca stivuitorist. În ianuarie, când ne-am întors din concediu, 
domnul Vali a mai venit cu o doamnă și ne-a prezentat-o ca viitorul director al com-
paniei. Au trecut două săptămâni și apoi a venit: Care dintre voi merge în șomaj? 
Normal că nu era o idee încântătoare să zic eu. M-am tras în spate, că eram plătit ok 
și nu vroiam să-mi pierd jobul pentru un șomaj prea puțin. În prima tură a trimis trei 
inși în șomaj, la a doua tură a trimis șapte. În a doua tură eram și eu, așa că am rămas 
fără job.

GZ: Asta prin 2009?
Sorin: Da. 

GZ: La un moment dat, din ce mi-ai mai povestit, mi-ai spus că ai stat și pe str. 
Stephenson.
Sorin: Da, acolo am stat în chirie.

GZ: În cei 11 ani, o parte din ei, ai stat acolo?
Sorin: Da, de aceea ziceam că eu cunoșteam situația foarte bine. Am stat în gazdă 
la un fost coleg de școală. M-am întâlnit cu el în oraș mai demult și l-am întrebat de o 
chirie: Măi, Marius, nu știi unde să mă duc? - Ba da, la mine. Mi-a zis că are o cameră 
și o bucătărie. Eu să stau în camera mare, el în bucătărie. Știind că este un copil liniș-
tit și bolnav, că suferă de schizofrenie, m-am dus acolo. L-am întrebat: Cât îți trebuie 
pe lună ca să-ți plătesc chirie? Mi-a zis: Nu îți cer mult. 50 de lei, dar îmi dai ceva 
mâncare, câte-o țigară. Pentru mine era ușor să fac banul la piață, era un job exce-
lent, se făcea banu’ din orice și am zis ok.

GZ: În ce an era?
Sorin: În 2004-2005, cam așa.

GZ: Practic acolo ați stat până să veniți pe Cantonului?
Sorin: Da. Era o zonă ok, cu oamenii mă înțelegeam foarte bine, am lucrat cu oame-
nii de acolo la diverși patroni, am reușit să cunosc oameni cu influență bănească, 
pentru că fostul patron de la Sora era un om cu influență și în special directorul, 
managerul de la firma Matrix Construct. Erau niște oameni superbi. Când aveam 
dificultăți, îi sunam: nu ai ceva de muncă? Îmi găseau ceva job de fiecare dată, la 
un preț bun. Timpul a trecut și nu mă mai înțelegeam cu Marius. Știam că e bolnav 
și nu-mi puneam mintea cu a lui. Când plecam de acasă, se lega de nevastă. La un 
moment dat am zis că decât să se întâmple ceva, mai bine ne mutăm. Așa că am 
venit o perioadă la soacra pe Cantonului și apoi am reușit să-mi fac și eu aici o casă.

GZ: Inițial ați stat cu soacra?
Sorin: Da, dar o perioadă foarte scurtă, vreo trei luni, că ți-am zis că i-am prins pe 
doamna Fritea și pe domnul Abrudan pe stradă.

GZ: În casa verde, direct?
Sorin: Da.

GZ: Că povesteai la un moment dat că ai ajutat la construcție…
Sorin: Construcția acelor modulare verzi însemna de fapt asamblarea lor. Apoi mai 
trebuia pentru cele cu termopane turnată placă de beton. Și veneau oamenii de la 
Ecce Homo și le asamblau. Și noi căram materialele. Dar am ajutat la asamblarea 
tuturor barăcilor. Nu doar la una sau două. S-au asamblat barăcile, a primit fiecare 
care era îndreptățit, zic cu ghilimele, pentru că erau mulți care nu erau îndreptățiți și 
săreau la Emanuel, care era cu repartițiile…

GZ: Cum s-a ales? Și de ce considerau unii că erau neîndreptățiți?
Sorin: Nu știu de ce se considerau unii neîndreptățiți, dar mulți țigani abuzau: 
Bă, mie să-mi dai așa, așa, așa… Că dacă nu, săreau la om. Și au fost vreo doi-
trei care l-au pălmuit pe săracul Emanuel. Nefiind caracterul meu, eu m-am retras 
atunci de la repartiție. Am prins-o atunci pe d-na Fritea și pe d-nul Abrudan, am cerut 
consimțământul lor. În perioada aia comunitatea era mai unită, nu-ți dădeau voie să-
ți faci, doar dacă aveai aprobare…

GZ: De ce erau mai uniți atunci?
Sorin: Crede-mă că nu știu de ce erau uniți atunci și nu sunt uniți acum.
Femeie: Să-ți spun că io-s mai veche aici. Până n-a venit dl. Florea n-a intrat nimeni, 
pentru că de la primărie ne-a spus că dacă vine cineva care vrea să-și facă, să ne 
anunțați. Și nu-și făceau.
Sorin: Membri de pe Cantonului nu vroiau să audă că vreau să-mi ridic baraca. La 
care mi-au sugerat, că mă cunoșteau, știau că soția mea e fiica lui C., mi-au zis să 
mă duc la birou să-mi iau un aviz. Am avut noroc la câteva zile după, am prins-o pe 
drum, i-am cerut aprobare în fața oamenilor, mi-a dat un număr de înregistratură…
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GZ: Pe loc?
Sorin: Pe loc. Parafat. Poți să-ți faci. Așa că le-am închis gura oamenilor și m-am 
apucat și mi-am făcut aici. Mi-am făcut-o prima dată din pefeleu și din carton, că nu 
aveam altceva. Pe parcurs am mai îmbunătăți-o și eu, ca orice om.

GZ: Și la un moment dat ați reconstruit-o?
Sorin: Nu, așa a rămas. Acum vreau s-o reconstruiesc. Vreau s-o dau jos toată, să le 
fac la fete cameră, să fac pereți. Vă dați seama, am fată, mâine-poimâine are 18 ani. 
Vrea să se spele: Tată, ieși afară! Și nu numai ea, și astalaltă mai mică. E problema că 
e mică, nu putem dormi cum poate dormi un om, liniștiți. Tot timpul îmbrăcați, că, na, 
ele sunt fete, eu sunt băiat. Le voi face o cameră, va fi altfel.

GZ: Știu că la un moment dat au fost vagoane aici pe Cantonului.
Sorin: Au fost. Înainte să vină modulele, au fost vagoane. Soacra prima dată a primit 
vagon.

GZ: Era pus pe șine?
Sorin: Nu, era chiar aici, în colonie. La care când au venit cu proiectul de la Ecce 
Homo, au venit cu aprobare să le vândă. N-a venit nimeni de la CFR să le ia înapoi, 
să le recicleze. Și atunci fiecare care a avut vagon, le-a vândut la fier vechi. S-a făcut 
cișmeaua de apă, s-a pus curent pe 10 termopane. Primăria tot a continuat să aducă 
oameni, și astfel colonia s-a tot înmulțit… Unde îi găsea în oraș, îi muta pe Cantonului.

GZ: De prin ce zone îi aduceau?
Sorin: Pe cei de la gară, pe cei de pe Gordon Byron, pe cei de aici de lângă Poștă. La 
unii le dădeau adeverințe, la alții termopane, n-a fost problemă.

GZ: Și cei din partea asta s-au apucat ei să-și facă?
Sorin: Ăștia sunt noi, de doi-trei ani au început să-și facă.

GZ: Ei au primit ceva?
Sorin: Nu știu dacă au primit ceva că în ziua de astăzi nu-ți mai trebuie hârtie. Pentru 
că, să vă spun care e problema, mi-a crescut fata mare sau băiatul, normal că nu mai 
sunt locuri că sunt mulți și fiecare își face unde găsește un loc liber. Cum e familia 
Rozmarin de pe Byron care și-au făcut anul trecut. Ei sunt trecuți pe listă, 126 sau 
128. Mai este acolo copilul lui domnul Adam, care stă în prima baracă. Mai este o 
familie care a fost evacuată de pe str. Republicii. Fiecare și-a făcut, dar nu și-au făcut 
de capul lor. Alții au venit prin cunoștințe. Știu cazuri în care s-au cumpărat bărăci. 
Decât să le construiască, mai bine le cumpărau.

GZ: Le cumpărau, dar oamenii care stăteau acolo ce făceau, plecau?
Sorin: Își făceau alta.

GZ: Care e treaba cu numerotarea?
Sorin: S-a făcut un recensământ, acum trei sau cinci ani, și au zis că fiecare baracă să 
aibă un număr. Recensământul s-a făcut pe bază de câți copii ai la școală, câți sunt 
măritați sau însurați, dacă mai stă cineva cu tine. Eu eram cu copii și nevasta, în total 

4 persoane. Degeaba spun autoritățile că noi nu stăm legal. Părerea mea e că stăm 
destul de legal. Când știu autoritățile, primăria, câți membri domiciliază într-o baracă 
improvizată de patru pe patru, ce studii am eu, ce studii are nevasta, dacă copiii frec-
ventează școala, înseamnă că ei ne au în evidență. Că nu vor să recunoască, este 
cu totul altceva. Am mai și zis. Când eu am venit să-mi fac improvizația asta, nu-ți dă-
deau voie oamenii din comunitate să-ți faci, chiar dacă îi cunoșteai. Mi-au zis să mă 
duc la Minodora Fritea, că altfel rămân cu soacră-mea în baracă, și am avut norocul 
că nu a mai trebuit să mă la ea la birou... Țin minte că m-am întâlnit cu dl Alexandru 
Țuli, mi-a zis: Hai, băi, că nu mai trebuie să treci pe la birou, aici e Minodora. Du-te 
să-ți ceri numărul și să-ți faci baracă! Erau alte situații, alte condiții.

GZ: Au mai fost alte interacțiuni cu primăria? Au mai venit cu vreo ocazie?
Sorin: Nu, primăria nu mai vine și nici n-a fost. Primăria venea să facă doar deratizare. 
Venea firma de deratizare cu un membru de la primărie. Veneau să vadă curățenia la 
linii. Să vadă curățenia la strada principală și atât. Ei nu veneau să vadă pe om. 

GZ: Cu wc-urile care e treaba?
Sorin: WC-uri nu avem deloc. La ora actuală s-au obținut câteva wc-uri ecologice și 
sunt 10 familii la un WC. Unul are o infecție și merge la WC, restul sunt sănătoși, dacă 
se așază pe WC?! De aceea, foarte mulți au renunțat și au zis că merg la linia ferată 
ca să nu ia boli unul de la altul. 

GZ: De câte ori vin să le golească?
Sorin: Înainte veneau în fiecare săptămână, acum vin o dată la două săptămâni la 
vidanjat. Tot așa și noi trebuia să avem toaletă aici, dar după un conflict cu F. nu au 
mai adus-o. Mă rog, nu ne-am supărat. S-a mai făcut acea cerere suplimentară de 
9 toalete ecologice, au zis că ni se va aduce, se va rezolva, nu ni s-a mai adus. Am 
făcut cerere pentru containere de gunoi, nu ni s-a mai adus.

GZ: Cum era cu gunoiul, venea ceva echipă să ridice?
Sorin: Veneau cei de la Brantner. Dar era o perioadă când aveam containere la stra-
dă și veneau și le ridicau o dată la 2-3 săptămâni. Era micuț containerul, se umplea 
repede. La un moment dat n-a mai suportat Primăria cheltuielile, așa că s-a ajuns să 
se arunce gunoiul pe linia ferată.

GZ: Și de când n-a mai suportat primăria cheltuielile?
Sorin: De prin 2005.
Femeie: Primăria nu se supără că este gunoi aicea. Se supără cei de la CFR și ne 
supără pe noi gunoiul.
Sorin: Oamenii mă întrebau și astăzi: Ce facem cu gunoiul, să vină ceva utilaje, că îl 
încărcăm noi manual, dar să facem ceva. Au venit cei de la ADI ZMC cu ceva promi-
siuni, a închiriat CFR două vole de la RADP și au luat gunoiul, dar numai în partea lui 
F., nu s-au apropiat de partea cealaltă din colonie. La ședință a zis că s-au adunat 40 
de tone de gunoi. O fi 40 de tone, dar doar din zona lui.

GZ: Dacă mai este vreun episod…
Sorin: Autoritățile știu, dar nu vor să audă. N-are rost să așteptăm ceva de la autorități. 
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N-am nimic de adăugat.
Femeie: Mai e ceva de adăugat: să vină și ei, să steie o săptămână aici.
Sorin: Au mai fost două persoane din oraș care au obținut barăci cu termopan. Ok, 
nu zice nimeni să nu îți faci o improvizație, dar când o persoană de aici a stat ani 
de zile fără lumină, a stat la lumânare, fără condiție, tu vii și, gata, obții termopan. 
Dacă ar veni primăria să mute oamenii în altă parte, ar lua prima dată pe cei cu 
termopan. Atunci nu ni se pare mie normal ca cineva care a venit de un an să fie 
luat înaintea mea.

GZ: Dar cum au primit?
Sorin: El a locuit în spate la Pașapoarte, la un frate de-al lui. A avut o sumă de bani, 
a plătit la fratele lui, apoi fratele lui l-a țâpat afară. Am plecat cu el la Ecce Homo, am 
zis că nu are unde să steie și cei de la Ecce Homo au aprobat. Prostia lor, de la Ecce 
Homo, pentru că ei au situația concretă cu cine a locuit din 2002-2003. Ei trebuiau 
să meargă la cei care stăteau de mai demult și să întrebe dacă vor să stea în barăci 
cu termopan. Eliberează și dă la omul acela, ca să primească și el ceva în schimb. 
Dar vine acela și apoi îl mută primăria că așa zice legea: prima dată termopanele, 
apoi improvizațiile. Și să-l văd pe ăla că îl mută înaintea mea? Păi, nu-mi convine.

GZ: Cum se eliberează termopanele, se eliberează des?
Sorin: Nu, a fost un caz mai dificil. A eliberat baraca aia cineva care nu s-a mai 
înțeles cu soția. Mai era o baracă pe care a eliberat-o Elekes Marius și acela a a luat-
o că a declarat că are 4 copii, dar ei trăiau cu nevasta care stătea în altă baracă cu 
copii. Și el era numai cu noua soție. Nu își fac treaba cei de la Ecce Homo, să vadă 
exact situația. A fost o perioadă când a decedat Lăcătuș, a avut un fiu care trăiește și 
acum în colonie. Și baraca lui era pusă în joc, să o ia cineva care venise de la Gherla. 
Și copilul în loc să rămână în baracă, cum aș lăsa eu la fiică-mea,a venit altcineva să 
o ia. Nu mi s-o părut corect. La care am sunat la Ecce Homo și mi-au zis: Nu ești tu în 
situația de a spune cine merită o baracă și cine nu. Am rămas puțin șocat că au fost 
copii care au crescut aici și copii care meritau să țină baraca. Am sunat în favoarea 
unuia dintre băieții doamnei Lingurar, Lingurar Alexandru. Are o baracă micuță, are o 
fetiță, și el muncește și nevastă-sa. De ce să nu obțină el? Vi se pare normal să vină 
cineva de la Gherla să obțină baraca? De ce nu vine primăria să facă o evaluare. 
Cine bate bine din gură, obține. Sau dacă are pe cineva cunoscut în Ecce Homo și 
dup-aia obține.

GZ: Și cum e relația cu Ecce Homo aici în zonă?
Sorin: Păi, n-au venit de câțiva ani.
Femeie: De anul trecut., că au venit prin aprilie-mai, ca să verifice bărăcile și a trebu-
it să mergem după contracte.

GZ: Contractele sunt anuale, nu?
Femeie: Da.

GZ: Care e relația cu celelalte zone? Au venit oameni de pe rampă să stea aici?
Sorin: Nu.
Femeia intervine spunând că o bună parte din colonie e formată din rudele lui F. 

El și-ar fi vândut locuința și a venit pe Cantonului, alții mai au case la țară, dar s-au 
mutat la Pata Rât.

GZ: De ce s-au mutat?
Femeie: Romii sunt amărâți. Ei dau bani cu dobândă și își înmulțesc venitul. Dacă 
stau numai la țară, ei trebuie să-și lucre pământul și pierd mereu, dar aicea câștigă 
mereu în colonie.

GZ: Ce interacțiuni mai sunt cu primăria?
Sorin: Nimic concret. Doar directorul de la CFR zicea că dacă fac proiectul acela 
până în 2020, o să-i afecteze pe oameni și va trebui să-i mute. Și îi mută, cum ne-a 
adus: cu tractoarele. Și cu luați repede toate lucrurile!

GZ: Și unde să-i mute?
Sorin: Nu știu. Dar dacă ar găsi, atunci ar putea să facă și curățenie primăria, derati-
zare și alte lucruri. Dar acum nu găsesc soluții de curățenie chiar dacă sunt copii aici. 
Aici înainte era o fostă mlaștină, de aceea când ieși afară e plin de noroi, poți să te 
schimbi și de zece ori într-o zi. Pe când ajungi în stație, nu știi ce să-ți cureți, pantofii, 
pantalonii și așa mai departe. Să fi venit, știind problema terenului: Hai să vă ajutăm, 
să punem niște pietriș, niște balastru. Îs foarte multe familii care ar susține cauza 
asta: ați adus balastru sau pietriș, hai să-l împrăștiem. Vine cineva la tine: Uai, nu 
mai vin niciodată la tine că e plin de noroi. 

GZ: Cum îți afectează încercările de a găsi ceva de lucru faptul că ești aici cu familia?
Sorin: Foarte mult. Dacă îmi caut ceva de lucru, îmi place să fiu sincer. Dacă ai un bu-
letin pe care scrie – lipsă spațiu – te întreabă: unde locuiești? Și dacă zici Cantonului 
automat găsești o literă sau o lege care să te respingă. Fără doar și poate. Aveam 
noroc că aveam buletin cartelă și cu acela mă mai descurcam că aveam domiciliu.

GZ: Și nu mai e valabil?
Sorin: Nu mai e. Acum mi-am făcut provizoriu. N-am pățit doar într-o parte așa, am 
pățit în trei-patru locuri. Când au auzit oamenii că stau pe Cantonului… Și la tipogra-
fie când m-am angajat am negat faptul că locuiesc aici o perioadă destul de lungă. 
Până a vrut colegul acesta, să vină să mă viziteze acasă. I-am spus că stau într-o co-
lonie de țigani. Mi-a zis să fac bine să mă mut că nu e bine pentru fete, dar nu aveam 
cum, nu aveam posibilitatea să mă mut în chirii. Cea mai ieftină chirie în oraș e 120 
de euro, 130. Vine chiria, îmi plătesc cheltuielile, ce am făcut cu 800-900 de lei. Pur 
și simplu se alege praful.

GZ: Sunt oameni pe aici care ar vrea să se mute la țară?
Sorin: Sincer, nu prea sunt, că majoritatea sunt de la oraș. Nu s-ar pricepe cu agricul-
tura, cu însămânțatul, nici eu nu mă pricep la așa ceva. Dar dacă mă gândesc că ar 
fi să aleg între a rămâne într-o casă cum este asta de pe strada Cantonului și a mă 
muta într-o casă mai bună la țară care are toate utilitățile, aș prefera să mă mut decât 
să rămân aici. Să mă mut într-o casă decentă, cu o suprafață cât de cât adecvată 
pentru copiii mei. Exact ca mine sunt alții care gândesc în ideea asta, că asta pare să 
fie o schimbare bună. Dar asta nu înseamnă neapărat că m-aș duce la țară. Pentru că 
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mutarea la țară ar aduce un dezavantaj major. Cei care primesc venit minim garantat 
de la primăria din Cluj, nu este sigur că vor primi de la primăria din Apahida. Cei care 
lucrează azi prin oraș, chiar dacă nu au contracte, au totuși surse de venit prin diver-
se munci într-un oraș mare cum este Cluj, ceea ce nu ar avea în Apahida. Cei care 
au copii la școlile din Cluj, ar avea greutăți să continue să își aducă copiii la școlile 
din Cluj dacă ar fi mutați în Apahida. Cei care au locuri de muncă în orașul Cluj, ar 
avea de mers și mai mult de acasă până la locul de muncă dacă ar locui în Apahida. 
Poate pentru pensionari ar fi acceptabil, nu știu, trebuie întrebată toată lumea.   

„Ne-au spus că  
vom rămâne aici  
doar câteva luni”
Locatari de pe strada 
Cantonului (2010)1

Strada Cantonului se situează în cartierul Someșeni din Cluj, una dintre zonele 
mărginașe ale orașului din aria industrială din Nord-Estul urbei. Someșeniul a deve-
nit parte a orașului la începutul secolului al XX-lea, înainte fiind un sat adiacent, dar 
și-a păstrat și acum caracterul rural. Strada Cantonului începe la aproximativ patru ki-
lometri de la ultimele imobile ale Clujului (printre ele centrul comercial Selgros), afla-
tă chiar și la periferia Someșenilor, la ieșirea spre est din Someșeni. Ea se extinde în 
paralel cu o cale ferată dezafectată, casele familiilor de romi ajung foarte aproape 
de aceasta, colonia fiind situată practic pe o fâșie destul de îngustă între stradă și 
calea ferată. Chiar la intrarea pe strada Cantonului se află două clădiri renovate ale 
poștei, după care urmează o clădire în ruine (un fost depozit al Companiei de Cale 
Ferată), apoi zona cu casele romilor. Vizavi de ele se întinde o fabrică privată de 
ciment și de construcții. Locul este numit colonie de către locatari, ei spun că acolo 
trăiesc aproximativ 120 de familii, deci în jur de 500-600 de persoane, printre care 
mulți copii. Între case există câteva diferențe: unele sunt case de termopan, cum le 
numesc locatarii, alocate lor pe bază de contract de comodat de către o organizație 
creștină cu acceptul primăriei; case din lemn construite de către o altă organizație 
neguvernamentală tot cu acordul primăriei; și locuințe improvizate din scânduri sau 
alte materiale, pe care locatarii le-au făcut ei, în câteva cazuri cu, iar în alte cazuri 
fără acceptul explicit al primăriei, intercalându-le aleator în spațiile dintre casele mai 
vechi. După Pata Rât/Dallas și rampă, colonia Cantonului este probabil cea mai defa-
vorizată zonă în care trăiesc romii din orașul Cluj. Oamenii de aici sunt în nesiguranță 
permanentă datorită faptului că primăria i-ar putea muta, din nou, oricând, cum a mai 
făcut de câteva ori, ei neavând acte de proprietate pe aceste case, posedând, din 

1 Fragmente din interviuri realizate de Enikő Vincze în anii 2009 și 2010. Sursa: Accesul femeilor și băr-

baților de etnie romă la muncă decentă. Viață cotidiană, politici și proiecte (editat de Enikő Vincze), Cluj: 

Editura Fundației Desire, 2011,  pp. 47-48, 52-53, 77-78.
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acest motiv, cel mult acte de identitate provizorii (fără adresă), pentru care trebuie să 
aplice anual pentru toți membrii familiei. 

Toate căsuțele de pe strada Cantonului sunt de câte o cameră de circa 12 metri 
pătrați. Multe familii, pe lângă încăperea prinicipală și-au construit din lemne încă un 
spațiu adiacent folosit, după caz, ca antreu sau loc de gătit, sau loc pentru încă un 
pat, sau pentru depozit. Casele au electricitate, fiind legate între ele, în timp ce doar 
unele au contor și contract cu Electrica. Sobele se încălzesc cu lemne. Colonia are 
două pompe de apă. Casele nu au toalete, mulți afirmă că ei au luat în serios ce li 
s-a cerut de către organizația care a distribuit casele acolo și de către primărie și nu 
și-au improvizat WC-uri. Oamenii se plâng că le intră apa în pereți, ba de la robinetul 
din curte, ba de la ploaie, ba se trage din pământ. Terenul este mlăștinos.

Locatarii povestesc cum au trecut prin mai multe evacuări, întotdeauna fiind lu-
ați pe neașteptate. Niciodată nu au fost anunțați din timp, astfel încât nu se puteau 
pregăti pentru mutare. Le este teamă că astfel se va întâmpla și în viitor. Ar dori să 
se mute de pe strada Cantonului, căci condițiile de locuire de aici sunt precare, ne-
sigure și nesănătoase. Dar nu mai doresc să accepte să fie mutați într-un alt loc la 
fel de nesigur sau eventual undeva în afara orașului. Ei consideră că nu ar trebui să 
fie mutați cu toții împreună, căci „colonia nu este bună”. Ar dori să primească orice 
undeva în oraș, numai să fie în siguranță acolo. 

„Colonia nu este 
bună”

Femeie, 32 de ani

Eu stau aici de vreo zece ani. Am mai stat și dincolo, acolo mai în sus, înspre 
rampă, când ne-au adus aici cei de la primărie, prima oară acolo ne-a pus. Dar eu 
normal am venit din Mănăștur, de lângă o biserică, că acolo s-au desființat ceva con-
strucții și maică-mea o auzit că acolo se vinde ceva bărăci din astea de fier și am stat 
acolo cu soțul și cu copiii într-o baracă de fier. Înainte de asta dormeam și pe malul 
Someșului. Și am aflat că la o firmă se vinde cutare, cutare. Ne-am dus atunci, l-am 
cumpărat cu vreo 800, 900 de mii lei era, sau cam așa ceva. Maică-mea a cumpărat 
și acolo lângă biserică ne-a dat voie părintele să stăm acolo. Am stat acolo vreo 7-8 
luni, n-am avut probleme și după aia primăria ne-a mutat aici. 

Adică mai întâi a vrut să ne ducă acolo sus în Pata Rât, acolo ne-a pus baraca 
aia din metal, că ne-a adus cu baraca aceea cu tot din Mănăștur. Și atunci eu m-am 
certat, că am spus că mie nu-mi place acolo, că e departe, eu nu am fost niciodată 
acolo, fetița era mică, le-am spus că eu nu știu să umblu pe acolo. Și atunci femeia 
asta, care conducea acțiunea, că era o femeie care ridica cu trailerul, o chestie cu 

ceva agățătoare, ea a văzut că am copil mic și i-a fost milă de mine și a zis că situația 
unde stau nu e bine pentru mine, mai ales că am un nou-născut mic. Și a zis către 
mine să mă duc la primărie să-l caut pe domnul cutare, cutare, să-l rog frumos să ne 
ducă altundeva. Și m-am dus și m-am rugat frumos de el, să mă ierte, că dacă am 
fost obraznică să mă ierte, că sunt și eu într-o situație în care n-am știut unde mă 
duce și atunci i-a fost milă de mine și mi-a dus baraca chiar acolo în Someșeni, unde 
era pământul oamenilor. Acolo era foarte bine, că au venit oamenii de acolo și mi-au 
spus: Ăsta e terenul meu, puteți sta, dar aveți grijă de el. Era porumb, era una alta 
acolo, ne-au spus să avem grijă să nu umble nimeni. Sau ne-au mai spus că uite, 
aici sunt niște animale, să ne mai uităm după animale. Și ne dădea apă, a fost foarte 
bine, și copiii lor s-au jucat cu copiii noștri, era foarte bine acolo. Dar apoi s-au mai 
mutat acolo o grămadă de alți țigani, corturari, s-au mutat cu cai, cu multe chestii, și 
atunci s-au speriat sătenii. Și s-au adunat și au vrut să ne alunge. Noi am mers și am 
anunțat primăria, care a venit și au decis să ne ducă mai departe. Și așa ne-a pus 
baraca acolo mai jos pe strada Cantonului, unde e clădirea poștei acum. Eram vreo 
patru familii. Apoi, după un timp au început să vină să dea căsuțele de termopan, că 
a venit ceva străin să facă căsuțe. Astfel ne-am mutat aici mai sus, unde stăm acum, 
în casa asta de termopan. Dar de când s-a întâmplat chestia asta s-au mutat mulți 
fără acordul Primăriei, acum suntem 120 de familii aici, sunt mai jos acolo oameni, 
care-s mai altcumva și și-au făcut barăci doar așa. Și când veneau ăștia de la Ecce 
Homo, săreau pe ei. Îi înjurau, îi amenințau... de aia nu mai vin la noi cu ajutoare.

Femeie, 61 de ani 

Eu sunt unguroaică, părinții mei au fost unguri, din Gilău. Mama a fost maghiară, 
tata pe jumătate ungur și pe jumătate țigan. Vorbeam ungurește acasă. Dar apoi, 
când am venit în oraș ca să lucrez la fabrică și am primit locuință, numai între români 
am stat. Aveam vecini buni, mergeam unul la altul. Noi nu am făcut scandal, am fost 
femeie de servici pe scară, am făcut mai mult decât trebuia să fac la fiecare în față 
la intrare. Și m-au respectat. Iar eu i-am educat pe copiii mei ca o mamă care nu stă 
între țigani. Și acum am ajuns aici, totuși. 

Din 2003 stau pe strada Cantonului. Casa în care stăm acum cu soțul a fost 
făcută de un străin. Eu am fost prima aici sau printre primii, oricum. Mai întâi s-au 
făcut casele astea verzi, într-una stăm și noi, și pe urmă au adus termopanele, pe 
rând. O organizație străină a făcut casele acestea verzi de lemn și apoi le-a pre-
dat la primărie. Înainte de asta am stat într-un beci de bloc, un adăpost civil era, 
pe Pietroasa. La un moment dat au venit de la primărie, pentru că locatarilor din 
bloc nu le-a plăcut că ne-am mutat acolo. Dar au fost și vecini buni, care au venit 
să ne ajute. Înainte de a fi fost mutat în acel beci, am stat pe strada Porumbeilor 
în chirie într-o casă foarte veche. A venit odată o furtună mare și toată casa s-a 
dărâmat. Am stat acolo în curte o vreme, dar apoi, cum spuneam, ne-a dus în acel 
beci. Și de acolo ne-au adus aici, pe strada Cantonului. Ne-au spus că numai trei 
luni o să stăm aici. Eu lucram la spații verzi, la curățenie la primărie pe atunci. 
Mi-au zis să facem hârtie pentru locuință, am făcut, am depus, dar tot ne-au amâ-
nat, și uitați, că de opt ani suntem aici, nimeni nu a mai venit să se intereseze de 



274 275 

noi. Am îmbătrânit amândoi și suntem bolnavi. Ne este foarte-foarte greu aici. Iar 
acum am auzit că vor să ne mute acolo sus, înspre rampă, că primăria a început 
să construiască niște case acolo. Și așa se vorbește, că este pentru noi, dar eu 
nu aș putea să stau acolo. Nici aici nu este bine, dar mai bine ne-ar lăsa aici de-
cât să ne mute atât de aproape de rampă. Să îi mute eventual pe cei de aici pe 
care nu i-a adus primăria. Și să ne lase pe noi aici, adică pe care ne-a adus pri-
măria, noi am stat aici atâția ani, de ce să ne arunce acum într-un loc și mai rău. 
Să ne ducă acum acolo sus? Nu cunoaștem pe nimeni acolo. Eu niciodată n-am 
fost la rampă. Dar cel mai bine ar fi să ne lase să ne ducem bărăcuța asta undeva 
pe alt teren. De atâția ani nu putem să ne facem un act aici.  

Am fost ieri și am votat, dar mai bine nu votam. Când am fost în primărie, vor-
beam cu dl Boc ca cu dumneata. Mi-a zis, acum nu am timp, dar te rezolv. Când 
mă rezolvă? Opt ani au trecut de când ne-au adus aici. Toți am stat în casa asta, 
eu, soțul, cei patru băieți și cele două fete ale noastre. Între timp ei au și crescut, 
au plecat, s-au măritat, căsătorit, stau pe unde pot în chirie. Dar chiria e foarte 
scumpă și asta le îngreunează foarte mult situația, pentru că tot timpul trebuie să 
aibă bani și pentru copiii lor, să îi poată trimite la școală. Fiecare copil al meu are 
școală. I-am educat să fie oameni cinstiți. Ei sunt retrași, liniștiți, ei nu ar putea să 
stea aici pe Cantonului.  

„Dacă am avea unde 
să muncim, ar fi cu 
totul altfel, căci noi 
nu ne dăm în spate”

Femeie, 30 de ani

Eu am fost odată însoțitor de copii, îi adunam pe copii de aici și de pe Pata Rât și 
îi însoțeam dimineața la școală, apoi după-masa acasă. A fost foarte bine, mai mulți 
copii au mers pe atunci la școală. Că ei trebuie să treacă pe câmp peste câini și să 
treacă apoi calea ferată și apoi strada aia către aeroport, să ajungă la autobuz, s-au 
întâmplat multe accidente și pe calea ferată și pe autostradă, acolo chiar pe trecerea 
de pietoni. A fost bine atunci și pentru noi, familie... Dar apoi nu au mai fost resurse 
să mă plătească. Foarte rău, foarte rău, pentru că nu-i unde să muncim. Că dacă am 
avea unde să muncim, ar fi cu totul altfel, căci noi nu ne dăm în spate. Deci în orice 

mediu ne-ar da să lucrăm, am merge să lucrăm, pentru că nouă ne place să lucrăm și 
facem orice. Nu ne este rușine să lucrăm ca un măturător sau de exemplu ca o feme-
ie de servici, să spălăm băi, sau, mă rog, orice, nu ne este rușine. Asta nu-i o rușine 
la noi, dar dacă nu ne primește nicări? 

Femeie, 28 de ani

Nu avem unde să lucrăm, că nu-i posibilitate și nu-i unde să te angajeze. Lucrăm 
cum putem. Adevărul este că nu ne ferim, că n-are rost să ne ferim să recunoaștem 
că stăm în mediul unde stăm, în spațiul pe care-l avem. Stăm cum putem și lucrăm 
ce putem, mai bine așa, decât să umblăm la cerșit. Că aia nu-i o câștigare de pâine. 
Mai bine mergem la groapa de gunoi și câștigăm, adunăm un fier, adunăm resturi ce 
se vând pe la colectare și pe ăia cumpărăm o pâine. Mai este când nu câștigăm de 
pâine, dar luăm un kilogram de făină și facem palaneți, că noi așa zicem, plăcintă, 
dar pe sobă, nu în ulei. Nu-i de unde să avem venit, pentru că oriunde mergi, nu te 
primește nimeni. Mergi la cineva să te ia, cum era înainte, dar nu te plătește cum tre-
buie. Dacă-ți dă 100 de mii, zici „mulți ani!”, pentru că mai mult nu-ți dă nimeni. 

Sus în groapa de gunoi mă duc zilnic, adun cupru. Este de unde aduna, căci 
de unde se bagă mașinile astea rablă resturile se aduc sus pe rampă. No, având 
în vedere că nu e unde să merg să câștig o sursă de venit, acolo-s obligată să mă 
duc. Pot să am grijă de mine acolo, să nu mă lovească o mașină. Trebuie să fii foarte 
atentă fiindcă mașinile vin de la mai multe feluri de firme ca să golească acolo și este 
multă lume. Și e gălăgie și larmă, că vine și buldozerul ăla care împinge gunoaiele 
și nici nu știi la un moment dat de unde să te ferești. Acolo mă duc pentru un câștig, 
că n-avem ce face. Acolo se adună bucățele din alea mici, de fier, de fire de astea 
de cupru. Asta se cumpără destul de bine. Adunăm cât mai multe bucățele din astea 
micuțe, facem așa să se adune mai mult. Și după aia trebuie arse, ca să meargă jos 
plasticul. Acolo mai în sus facem asta, nu aici acasă, ci la groapa de gunoi, acolo le 
dăm foc și le aducem la colectare, unde se dă niște bani pe ei, aici mai jos. Și hâr-
tii mai strângem. Ce ne ajută Dumnezeul. Hârtii adunăm și flacoanele de astea de 
plastic. Și din astea ne câștigăm existența. Noi nu avem căruță, noi plătim transport 
la alții, pentru că sunt acolo sus la groapa de gunoi care au căruță. Și plătim trans-
portul, cât îi, câștigăm și noi 10-20 de lei, sau maxim 30, dar mai trebuie să plătim și 
transportul din acești bani. Cărându-le pe spate ar fi mai greu. Și n-avem ce face, 
pentru că săracii noștri pui ne așteaptă flămânzi acasă. Nu ne-ar fi rușine oriunde să 
lucrăm, oriunde să ne angajeze. Am fost acum trei ani să mă angajeze domnul de la 
spații verzi. Dar numai pe cei ce au avut carte de muncă și au fost mai vechi i-au luat, 
pe restul nu. Și a fost vai de capul meu, câtă lume a fost acolo.
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Bărbat, 24 de ani

Eu am fost săptămâna trecută la cineva de aici din Someșeni. Zicea că are ceva 
moloz. No, până m-am dus acolo și ne-am uitat. Domnul zice: Ăsta-i tăt molozul! A 
dărâmat ceva din casă, a demolat jos, a vrut să facă cu mansardă. Și am cărat de 
acolo pentru 80 de lei, trei zile. Patru bascule de 16 tone. Am fost eu, taică-meu și 
fratele meu. Și trebuia să împărțim banii ăia în trei. Lucrul ăla e greu, că-s betoane de 
spart, și cu mâna trebuie încărcat, nu cu tractorul sau cu alte feluri. Zice: Dacă vreți 
bine, dacă nu, nu, am vorbit și cu alții. Rar când vine cineva și spune: Hai, că am 
ceva de încărcat!, și se întâmplă de exemplu că vine până la ușă, dar până te îmbraci 
și ieși afară, se urcă altul și pleacă. 
 

Bărbat, 31 de ani

Eu fac transporturi cu mașina. Noi n-avem mașină, mașina e a lui frate-meu. Mă 
duc la oameni, care au mașină dar n-au permis și care mă cheamă pe mine să con-
duc. Am vrut să merg pe taxi, dar atestatul ăla costă 7 milioane parcă și trebuie să ai 
doi ani vechime și eu încă nu am de doi ani permisul. Înainte am lucrat la Arabesc. 
Că vroiam să schimb un pic situația în familie, să-mi fac un permis, să mă angajez un-
deva, la o firmă, dar până nu am doi ani nu pot, trebuie vechime, trebuie să aștepte. 
Că nu mă angajează. Patronul mă întreabă: Ai vechime? - Nu am. - Cât ai? - Atâta. 
- Nu pot să te iau. Ca taximetrist, fără atestat, nu pot să mă duc. După ce voi avea 
vechimea va trebui să merg să fac un fel de curs. Arabesc a fost aici mai jos de noi, 
ceva firmă de mobilă. Și de materiale de construcții. Făceam și cabane. Făceam plă-
ci de mobilă, paluri și firma asta distribuia la toate firmele din tot Clujul. Apoi firma s-a 
mutat pe Calea Florești. Asta a fost când am avut noi problema cu copilul, că l-a lovit 
mașina pe o trecere de pieton. Mi-am cerut liber atunci pentru că trebuia să fugim 
cu copilul, dar s-a enervat șeful și m-a zis că sunt oameni care vor să lucreze și m-a 
dat afară. Acum doi ani a fost asta, în aprilie, 8 aprilie. Omul care ne-a călcat copilul a 
fost ceva șef la 16 Februarie, avea o firmă, și ne-a amenințat că oricum el va câștiga 
dacă îl dăm în judecată, pentru că n-avem martori. Atât că a plătit spitalizarea, pentru 
că copilul trebuia operat. 

Femeie, 61 de ani

Eu vă pot arăta actele mele. Am hipertensiune, gușă, diabet, probleme cu ini-
ma, am făcut și comoție cerebrală. Dar se pare că nu am suficiente boli, pentru că 
nu mi-au aprobat să intru în pensie de boală. Dacă ești țigancă, stai. Sau dacă nu ai 
bani să le dai, nu te aprobă.  Soțul meu a lucrat de la vârsta de 15 ani, cel mai mult la 
Armătura. Are 21 de ani în grupa întâi și 7 ani în grupa a doua la Armătura. Acolo s-a 
îmbolnăvit, la turnătorie. Acum este în pensie. Dar pensia lui nu este suficientă, dăm 
mulți bani pe medicamente.

Am lucrat la Clujana, acolo ne-am întâlnit și ne-am luat cu soțul. Asta de acum 
40 de ani. 19 ani am avut atunci. Am lucrat patru ani la Clujana, între timp am fost 
operată de opt ori. Am lucrat la pielile crude. Se punea sare pe piele și sodă causti-
că, lucram cu materialele astea și cred că asta mi-a afectat ficatul. Și ce este și mai 
trist acum, că acolo mi-au spus că mi-au pierdut contractul, nu am putut dovedi ca 
am lucrat acolo. Parcă era o fabrică fantomă. Dar a fost o fabrică renumită. Erau sute 
de oameni la care nu a găsit actele de angajare. Cred că au avut ceva incendiu, 
ceva, nu știu ce s-a putut întâmpla. Dacă aș avea și acei ani, aș fi avut mai mult chiar 
de cei 12 ani de care este nevoie ca să îți dea pensie de boală. Așa am doar 11 ani și 
câteva luni. 

După Clujana am lucrat și în Armătura, lucram la secția de polizoare. Nu prea 
erau femei în acea secție, dar apoi m-au dus într-o altă secție, acolo erau deja mai 
multe, chiar aș putea spune că majoritatea muncitorilor de acolo erau femei. În fie-
care săptămână m-au pus ca muncitoare eroină. Mi-a plăcut să lucrez. A fost un pic 
greu până am învățat, dar după ce am învățat am făcut toate muncile foarte bine. 
Fabrica a produs pentru export tot felul de robineți. A fost greu, dar am fost tânără 
și am rezistat. Am lucrat în fabrică și acasă trebuia să am grijă de cei șapte copii ai 
noștri, să fac curățenie, să fac de mâncare. La mine întotdeauna a fost curat. Veneau 
vecinii la mine cât stăteam în bloc, mă respectau, chiar dacă eram țigancă. 

În anii 1990 m-am angajat la primărie, lucram în parcuri, la spații verzi. Și acolo 
mi-au zis că sunt cea mai bună muncitoare. Dar știau că aveam atâtea boli, că mi-
au zis să mă duc să îmi fac pensia, că lor le este frică că o să mi se facă rău dacă 
continui să lucrez așa. Așa că m-au dat afară. Dar nu am reușit să îmi fac pensia de 
boală. Nu am anii care îmi trebuie să intru în pensie de boală. Am împlinit 61 de ani. 
Am 11 ani și câteva luni lucrate, mai îmi trebuia câteva luni. Pot să mă duc să lucru cu 
bolile astea? Mi-au făcut toate analizele pentru pensia de boală. La spitalul Clujana. 
M-au costat, totuși, mult. Dar mi-au respins cererea. Pe oriunde am bătut la ușă, a 
fost închisă pentru mine. 

La un moment dat mi-am scos autorizație în piață, am vândut legume și fructe, 
dar acum trebuie să plătești tot mai mult și nu se mai rentează. Patronii ăștia mari 
aduceau marfa, trebuia să le dăm bani dinainte. Și după ce am vândut, recuperam. 
Dar aveam și patroni buni, care ne-au mai dat și de mâncare. Era piața aia veche, nu 
era încă construită hala.  

Eu aici am moșit două fetițe și un băiat. Când nu a venit salvarea, au fugit după 
mine. A fost un caz acum 3-4 luni. Dau și injecții. Am învățat de la asistente, când am 
fost în spital, am furat meseria. Dacă Dumnezeu mi-a dat harul asta, trebuie să ajut 
pe cine are nevoie. Nu la școală am învățat asta, că în Gilău am făcut patru clase, pe 
vremuri doar atâta era acolo, iar când am început să lucru la Armătura am mai făcut 
trei clase. Niciodată nu mi s-a întâmplat să greșesc cu injecțiile. Aici nimeni altul nu 
știe. Unii au medic de familie chiar în Zorilor, este foarte departe. Medicul meu este 
în Mărăști. Dar oricum e greu să mergi de aici chiar și până acolo când ai nevoie să 
primești injecțiile. Medicul meu este un om foarte bun. Toți cei de sus, de la rampă 
și din Dallas sunt înscriși la el. Are prea mulți pacienți. E și specialist și sufletist, are 
suflet de aur, e milos, stă de vorbă cu tine, nu contează dacă ești țigancă.    
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Perspective din  
Pata Rât 1

Adam Iosif, Elena 
Greta, Florin Tala 

Intervențiile adunate mai jos s-au făcut cu ocazia formării dedicate animatorilor 
Taberei multiculturale de la Casa Tranzit derulate la sfârșitul lui august 2012. La 
tabără au participat și copii din zona Pata Rât a Clujului: din Dallas, vechiul Pata 
Rât, din noul Pata Rât, numit și Colina Verde de autorități, precum și de pe strada 
Cantonului. Participarea copiilor care trăiesc pe rampa de gunoi alături de familiile 
lor nu a fost posibilă din mai multe motive, printre ele fiind și faptul că ei nu sunt 
obișnuiți să fie plecați de lângă părinți timp de mai multe ore pe zi. Interlocutorii 
acestei întâlniri se cunosc de cel puțin doi ani. Împreună ne-am propus să intro-
ducem animatorii taberei de vară în lumea în care trăiesc copiii cu care urmau să 
lucreze timp de o săptămână. 

Iosif Adam 

Eu am 40 de ani. Cu ce să încep... Aș avea multe de spus. Dumneavoastă știți 
unde plecați de aicea după ce ne despărțim și eu știu unde plec. Mi-e și rușine să 
spun. Într-un coteț, pentru că nu pot să numesc locul acela casă. Stau pe strada 
Cantonului. Acelea nu sunt locuințe. Acolo suntem vreo 130 de familii, peste 500 de 
persoane. E groază. Asta ne-a dat primăria.

Căsuța asta în care stăm am făcut-o de 6 ani. Am refuzat termopanul atunci 
când s-au făcut, în 2004 și 2005, nu am vrut să mă stabilesc aici. Și totuși aici 
am rămas. Eu sunt aici în zonă de mai mulți ani, am stat multă vreme în căminul 
firmei de construcții, acum se cheamă ACI, fostul TCI, de peste drum. Aici unde 
suntem noi acum au fost moloaze, betoane, gropi pe atunci, nici nu m-am gândit 
că voi ajunge aici. Dar blocul ACI s-a renovat și m-au dat afară. Acum costă 300 lei 
întreținerea. Nu m-am mai putut întoarce acolo. De vreo opt ani a trebuit să ies din 

1 Fragmente din Capitolul „Întâlniri cu Pata Râtul/ Találkozások a Pataréttel”, din volumul Educație extra-

curriculară și comunicare interculturală prin artă/ Iskolán kívüli oktatás. Művészet és interkulturális kom-

munikáció  (editat de Hajnalka Harbula), Cluj: EFES, 2012, pp. 152-179

bloc, am mai lucrat doi ani după aceea. Condițiile nu au fost prea bune, dar a fost 
totuși bine și salariul destul de bun. Când am ieșit de acolo, m-am mutat într-o ba-
racă de pe Canton, care era pentru muncitorii de la CFR, acolo m-am băgat eu. M-a 
lăsat patronul, a fost o cameră mare și bucătărie. Dar din milă am adus acolo familii 
care erau pe drumuri. Și patronul m-a dat afară din cauza asta. Am depus dosar 
pentru locuință socială cât am stat pe Canton. Dar nu am primit. Au dat la alții. Apoi 
am plecat dincolo o vreme. 

Părinții mei nu au avut bani de facultate pentru noi, am fost șapte frați. Mergeam 
după școală la oameni cu ziua. Cu părinții am avut apartament în Deva, tata lucra la 
minerit 28 de ani cu un frate de-al meu. Aveam patru camere. Acolo noi eram între 
oameni când ieșeam din apartament. Eu am făcut școala la Aiud, deci am plecat de 
la părinți. Am făcut profesionala. Zidar-finisor. Și apoi am învățat și meseria de ospă-
tar-bucătar. Apoi m-au recrutat în armată. Între timp, un frate de-al meu s-a botezat 
aici în Cluj și bătrânii au venit încoace cu el, stăteau pe Byron. De acolo i-au scos 
afară pompierii, nu le-a dat nicio despăgubire. I-au scos de acolo și atunci au venit 
încoace. Au venit cu mascații, asta a fost prin 1998. Părinții aveau contract de închi-
riere acolo. I-a scos pe toată lumea. Dar cine a reintrat acolo a intrat pe bani. Istorie 
lungă și dureroasă. Am luat-o de multe ori de la zero în viață. 

În 2011, CFR Cluj ne-a dat în judecată și pe copiii nou născuți, că stăm pe terenul 
lor, că am ocupat ilegal locul. Dar mulți dintre noi au fost mutați acolo de primărie, din 
2002 încoace. În 2004 și în 2005 Funar și Boc au semnat acordul cu Fundația Ecce 
Homo care a făcut acolo 50 de case de termopan, de câte o încăpere, și oamenii 
au avut contracte temporare cu Ecce Homo. Li s-a spus că vor sta acolo o perioadă 
scurtă.  

Fiica mea mică este în clasa a patra, ea merge la școala specială. Cea mare 
are 13 ani, este la școala din Someșeni, și are patru diplome, la matematică, dar și la 
limba romani. Chiar dacă la noi nu se vorbește țigănește. Eu sunt pe jumătate ma-
ghiar. Mama mea este maghiară. Copiii de aici de pe Cantonului merg la școala din 
Someșeni. Și la școala ajutătoare de pe strada București. Trebuie să treacă calea fe-
rată, apoi strada Aurel Vlaicu, ca să ajungă la stația de autobus. Școala ajutătoare îi 
ia cu mașina. Sunt și părinții de vină dacă copiii nu merg la școală. Dar asta are multe 
cauze. Nu au bani din ce să-i îmbrace. Le este teamă de drumul până la școală. Au 
fost multe accidente. Oamenii și-au pierdut și speranța. 

Firmele nu ne angajează... Pentru că suntem blonzi cu ochii albaștri dacă înțele-
geți ce vreau să vă spun.  Eu am făcut școala profesională și am mai multe diplome: 
de constructor, de bucătar și de sudor. Am și lucrat în aceste meserii. Dar acum nu 
am loc de muncă. Mă duc la interviu, dar nu mă mai cheamă înapoi. Soția mea lu-
crează la primărie, la curățenie (venit minim garantat) sau merge acolo unde o trimit 
și primește două porții de mâncare gratuită. Nu avem sprijin. Să avem locuința noas-
tră, o casă decentă. Primăria poate să vină oricând să ne spună: plecați. Eu mă lupt... 
dar nu am sprijin din partea autorităților sau de la cineva cu o funcție mai mare. Eu 
vreau să fac aici ordine și curățenie, dar nu am dovadă că eu reprezint Cantonului 
și lumea mă întreabă în numele cui vorbesc. Am umblat mult pe la domnul Veres 
pentru containere de gunoi și la primărie să mă ajute să facem curățenie, s-a adunat 
gunoiul aici în spate la barăci timp de zece ani. 

Personal eu mă lupt să ies din umbra asta. Aici trăim într-o umbră. 
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Elena Greta

Eu am patru copii. Trei băieți și o fată. Am fost evacuați în decembrie 2010 de 
pe strada Coastei în Pata Rât unde am primit o cameră de 16 metri pătrați, deci doi 
adulți și patru copii pe 16 metri pătrați. Avem o baie comună pe care o folosim în jur 
de 40 de persoane, împreună deci cu familiile care locuiesc în celelalte trei aparta-
mente ale modulului nostru. În Pata Rât primăria a construit în 2010 în total 10 astfel 
de module. Din 76 de familii mutate de pe strada Coastei numai 40 au primit câte o 
cameră și 36 au rămas pe dinafară. Asta în timp de iarnă. Lor primăria le-a spus: con-
struiți-vă pe acest teren și au marcat terenul cu șanțuri, construiți-vă ilegal, cum ați fă-
cut și pe Coastei, asta le-a spus. Și le-a mai dat la fiecare câte șapte bucăți de scânduri 
și două grinzi. Câteva familii care au rămas fără locuințe au început să-și construiască 
căsuțe din lemne, dar nu au aprobare deocamdată. Le este și frică oamenilor că vor fi 
din nou demolați. Sunt mulți care se pricep la construcții. Dar toți sunt în nesiguranță. 
Cum suntem și noi. Aerul acela toxic ne îmbolnăvește. Mulți copii au ajuns la spital din 
cauza asta. Nu știu dacă vă puteți închipui cum miroase seara când se aerisește locul 
acela acoperit unde Terapia și-a depozitat deșeurile de la medicamente.  

Ce să vă spun, este o situație foarte grea. Din condiții de centru am fost țâpați la 
periferie. Și ne-am dori toți romii de acolo să fim mutați înapoi în oraș și să nu mai lo-
cuim acolo lângă rampa de gunoi. Avem copii la școală care învață bine, care au fost 
premianți, dar dintre care foarte mulți au devenit mai slabi la învățătură din cauza 
mutării noastre acolo. Și unii chiar au rămas repetenți acum, iar școlile vor să scape 
de ei, ne spun să mergem la școala din Someșeni. Deci, sunt foarte multe familii, nu 
sunt numai eu, cu greutăți și mizerii. Avem de suportat mirosul care vine de la stația 
de deșeuri de medicamente de la Terapia, nemaivorbind despre mirosul rampei de 
gunoi, care mai ales vara este insuportabil. 

Nu putem lăsa copiii afară, nu putem lăsa geamurile deschise, stăm câte două, 
trei familii într-o cameră, avem copii mari, de 18 ani, de 19 ani, de 20 de ani. Și de doi 
ani de zile au promis că fac ceva pentru noi, dar nu au făcut nimica... Noi vrem să ni 
se facă dreptate și mai ales pentru copilașii noștri că ei sunt viitorul nostru. Și pentru 
asta luptăm. Și nu ne pierdem speranța.

Vreau să vă spun că majoritatea copiilor de la noi, din colonia nouă, toți umblă 
la școală. Avem foarte mulți copii care au fost plecați dincolo și au adus medalii. 
Dar suntem foarte discriminați. Eu am buletin de Pata Rât pentru că am fost obligată 
să-mi schimb buletinul: aveam nevoie de niște acte de la primărie și n-au vrut să-mi 
dea până ce nu am schimbat domiciliul din Coastei în Pata Rât. Vreau să vă spun că 
oriunde mă duc și îmi cere buletinul, mă privește așa cu o privire de aia... nasoală. 
Eu simt asta. Numai vede scris acolo strada Pata Rât și se uită cu alți ochi la mine. 
Măcar dacă strada aia ar avea un alt nume și dacă ar avea un număr, nu Pata Rât fără 
număr. Dar n-are, numai Pata Rât. Și cum știe toată lumea că acolo este rampa de 
gunoi ne privesc, nu știu cum să vă spun, ca pe niște gunoaie. 

Noi am fost mutați din oraș în capătul lumii. Și n-o făcut bine ce o făcut. Și chiar 
dacă ne-o mutat ar fi trebuit să ne dea o casă socială decentă. Nu să folosim o baie 
atâția oameni de pe un palier. Mai ales când începe școala. Când începe școala îi un 
dezastru, dimineața stai la coadă la baie... Dar și camerele sunt foarte mici. Eu aproa-
pe de doi ani dorm pe jos. Cum camera e mică, am numai două paturi micuțe pentru 
copii. Este o situație foarte grea.

Au fost multe organizații care ne-au mințit și ne-au luat și actele. Toată lumea 
și-a bătut joc de noi. Ne-am trezit că suntem angajați, de la finanțe ni s-au eliberat 
adeverințe cum că am fi fost angajați și am fi avut venituri. Când am mers să căutăm 
firmele, nu le-am găsit la adresele declarate. Am anunțat autoritățile, dar nu au făcut 
nimic.   

Eu am lucrat în mai multe locuri înainte. Dacă firmele au dat faliment, m-am an-
gajat în altă parte sau dacă căutam un loc de muncă cu un salariu mai bun, am putut 
să merg în altă parte. Dar de când ne-a mutat în Pata Rât nu m-am mai putut angaja.  

Nu am vrut să ne dăm copiii în școala din Someșeni. Dar în alte școli ne-au spus 
că nu ne pot lua, eventual dacă am cunoștințe, să fac flotant pe buletin. Dar eu aveam 
copii mai mari la școală și pe baza asta mi-a înscris și copilul cel mic până la urmă.  

Pentru asta luptăm și nu ne pierdem speranța. Noi vrem să plecăm de acolo. Nu 
suntem ca cei din Dallas care doresc să trăiască acolo pentru că trăiesc și muncesc 
acolo de 30 de ani. De fiecare dată când povestesc mi se face rău.  

Florin Tala

Eu stau în Dallas din 1999. Știu ce înseamnă să nu ai curent, să nu ai apă în casă. 
Și sunt mediator școlar la școala Dârjan. Acum cu jumătate de normă mă ocup și de 
mediere sanitară și încerc să atrag atenția autorităților asupra problemelor cu care 
se confruntă comunitatea. Miros neplăcut, bacterii, șobolani, șoareci ș.a.m.d. Rampa 
de gunoi. Deșeuri în descompunere. Numai de vreo cinci ani au acoperit stația de 
decantare. A fost și cimitir de oase de animale acolo. 

Oamenii din Dallas muncesc mult pe rampa de gunoi. Nu poate să spună cineva 
că lor nu le place să muncească. Am dus odată 60 de persoane de etnie romă la 
un târg de joburi, la Casa de Cultură. Știți pe câți i-a angajat? Două persoane. Și pe 
oameni nici nu îi interesa unde trebuie să lucreze, doar să aibă un venit minim. Și nici 
așa nu și-au găsit de lucru. 

Am 60 de copii din Dallas la școala Dârjan și încă vreo 10 copii de pe Cantonului. 
Îi văd zilnic acasă, știu ce greutăți au, știu cât le este de greu să țină pasul cu școala, 
să meargă curați la școală, să nu fie umiliți de alții. Am încercat să înscriem copii și 
în alte școli din oraș. Ca să nu transformăm Dârjanul în școală segregată. Colaborez 
și cu Asociația Amare Prhala, asociație pentru drepturile omului. Și mai încercăm să 
rezolvăm câteva cazuri, mergem la școli, ca să evităm abandonul școlar și să evităm 
ca școlile din oraș să îi trimită pe copiii din Pata Rât înapoi la Dârjan. Dar ar fi nevoie 
de mediatori școlari și în alte școli. Și de asistență educațională gratuită, ca acești 
copii dezavantajați să poată să și rămână la școala la care se înscriu. 

Școala Dârjan a școlarizat mulți copii din Pata Rât în a doua jumătate a anilor 
1990, beneficiind de sprijinul programului Phare. Drept urmare, din păcate, mulți pă-
rinți români și-au retras copiii de la această școală. Astfel școala a început să devină 
școala romilor, în oraș și în cartierul Someșeni lumea spune că asta este „școală de 
țigani”. Într-un sens negativ. Ceea ce nu este bine. Copiii de pe strada Cantonului mai 
merg și la școala specială de pe strada București. Îi duc cu autobuzul. Primesc o masă 
caldă. Și rechizite gratuite. Părinților le convine asta. Pe de altă parte, sunt copii care 
rămân repetenți la alte școli, pentru că nu pot ține pasul, pentru că acasă nu au condiții 
și sunt înscriși la școala specială din acest motiv. Ei nu sunt copii cu dizabilități. 
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Particip la taberele de vară pentru copii de la Tranzit de mai mulți ani. Încerc să 
strâng elevii care învață cel mai bine. Pentru că, chiar dacă sunt săraci, au învățat 
bine. Și astfel încerc să-i stimulez. Pentru că altcumva n-ai cum să-i stimulezi. Cum 
altfel ai putea să alegi, cine să vină la această tabără din atâția copii din Pata Rât? 

De ce facem segregare? Copiii romi trebuie integrați și în alte școli. Cum este 
școala Vaida Voievod, nu este mai departe de Pata Rât decât Dârjanul. Avem lege 
pentru asta. Trebuie să respectăm această lege. Când spun la școli că sunt de la 
Amare Prhala, atunci vorbesc altfel cu mine. Dar de ce? Pentru că fiecare copil are 
dreptul la educație. Nu este corect să facă diferență. Copiii vor să se încadreze în 
societate. Școala trebuie să faciliteze această dorință. Este bine ca la școală copiii 
dezavantajați să cunoască și alți copii și invers.   

 


