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„După ce ne-au 
demolat și scos pe 
noi de acolo, vedeți 
că au dat terenul 
gratuit la biserica 
ortodoxă” 
Ernest Creta

Ernest Creta sau nea Titi cum îi spun apropiații este persoana care în primii ani 
de după evacuare s-a luptat cel mai mult pentru reîntoarcerea în oraș. În interviu 
(2012) reface istoria sa locativă, arată de ce era mai bine înainte de 1989, ce me-
serii a avut, ce dificultăți sunt în Pata Rât și cum îi organizează pe oameni.

Enikő Vincze: Nea Titi, știu că ați făcut multe drumuri prin Cluj, din anii 60 până azi...
Ernest Creta: Da. Eu sunt născut în șapte februarie 1951. M-am născut aici în Cluj, pe 
strada Bufniței, în Iris. De acolo, din Iris ne-au mutat în 1963, în trei mai. Am fost acolo 
360 de familii. Am fost un cartier foarte mare de romi și când ne-au mutat de acolo, 
ne-au mutat în mai multe locații. Am fost prin Valea Seacă, apoi pe Dâmbul Rotund, 
pe Busuiocului, pe strada Popești, ne-au mutat și pe strada Timișului, în Someșeni, 
ne-au mutat între Bârc, tot în Someșeni, și apoi ne-au mutat pe Borhanci. Iar de aco-
lo între Lacuri, și lângă întreprinderea CUG. Acum nu mai este, nicăieri nu mai sunt 
locuințele de pe vremuri în care ne-au mutat. 
Pe noi, pe mine cu părinții, ne-au pus pe Valea Seacă. Îi spre Cordoș. Și de acolo 
noi ne-am mutat un pic mai târziu, că ne-am găsit loc mai aproape și ne-am mutat 
pe Busuiocului, în Dâmbul Rotund. Și eu acolo am crescut. Maică-mea a murit când 
ne-am mutat acolo pe Busuiocului. În 1963, a murit maică mea, în 12 octombrie. Am 
rămas patru copii, patru frați, mai mici. Taică-meu era pensionar de boală. Și am cres-
cut așa cum ne-a ajutat Dumnezeu. După ce am crescut, fiecare ne-am dus la muncă 
și pe timpul lui Ceaușescu am primit locuințe, de pe unde am lucrat, de la fabrică. Eu 
am avut un apartament în Mănăștur, dar din Mănăștur am fost obligat să vând apar-
tamentul că mi s-a îmbolnăvit copilul, a paralizat și n-am avut bani și atunci trebuia 

să iau bani împrumut. Și am luat bani împrumut, 30 de milioane. Și după aceea nu 
am mai avut de unde să le dau înapoi și am fost obligat să-mi vând apartamentul ca 
să pot da datoria. Și atunci l-am vândut, mi-am dat datoria. Așa am ajuns pe strada 
Coastei. Dar, mă rog, asta după ce m-am însurat, după ce am avut familie deja și eu, 
atunci au început toate astea. 

EV: Care era situația cu locuințele pe vremuri?
EG: În Valea Seacă am stat vreo 4 luni, 5 luni. Au fost locuințe foarte bune acolo. 
Locuințele astea pe care le-a făcut, în Cluj, peste tot unde le-a făcut, le-a făcut fie-
care fabrică. După ce ne-au scos de pe Bufniței, ne-au mutat în mai multe locații. În 
unele au fost câte două sau mai multe blocuri (pentru 16 familii, 24 sau 32 de familii). 
Nu trebuia să lucrăm neapărat la fabrica aceea, doar că fabricile au făcut aceste 
locuințe, precum le-a comandat primăria. A fost Carbochimul, 16 Februarie, Irisul, 
Libertatea, Armătura, Unirea, care toate au făcut locuințe. Fiecare fabrică a făcut niș-
te case foarte bune, călduroase, erau uscate. Era un fel de bloc, cum sunt modulele 
acestea, așa lungulețe erau, dar pe amândouă părți stăteam. Erau patru familii pe o 
parte și patru pe cealaltă parte. Adică spate-n-spate. Nu era etaj, nimic, numai parter 
era. Nu aveam gaz, dar aveam curent, apa o aveam dintr-o cișmea de pe stradă. Eu 
am avut 12 ani atunci. Îmi amintesc foarte bine totul. Când ne-am mutat de prima 
dată, din 1963. 

EV: De ce v-au mutat de pe strada Bufniței?
EC: De acolo, de pe strada Bufniței, nu știu exact de ce ne-au mutat, dar după cum 
am auzit de la bătrâni, ziceau că acolo trebuia să se facă o fabrică. Și  nu numai de 
aia, căci acolo erau și multe bătăi, între țigani. Sigur, poliția era în continuu acolo. 
Erau bătăi între țigani. Nu se omorau, că n-a fost moarte niciodată. Doar certuri. 
Din cauza copiilor, sau din cauza oamenilor, din cauza femeilor. Acolo erau niște 
locuințe făcute de fiecare familie, pe Bufniței. Eu unde am stat, era exact la fel, tot 
un bloc, așa cu un parter, spate în spate, pe amândouă părțile. În spatele meu era 
școala. Eu acolo am învățat până la patru clase. Dar erau trei blocuri sau patru care 
erau spate în spate. Eram patru familii pe o parte și patru pe cealaltă. Și de acolo 
ne-o mutat...

EV: Era proprietatea părinților?
EC: Nu. Noi am avut atunci locuințele acelea primite de la stat, noi plăteam chirie 
pentru acele locuințe, dar aveau unii și în proprietate personală. Dar locul era al 
statului și omul dacă și-a făcut o locuință, plătea o chirie foarte mică pentru locul pe 
care și-a construit locuință. Dar alea de pe Bufniței s-au dărâmat toate. Pentru că 
acolo, după ce am plecat noi, s-a făcut curățenie și s-a făcut o întreprindere, nu mai 
știu cum îi zice. E lângă Terapia, vis-a-vis de Terapia. Trecem podul și pe stânga, pe 
partea stângă, la 50 de metri de pod, era un loc foarte mare. 360 de familii stăteau 
acolo. Și absolut toți au fost mutați. Cu mutarea era și atunci tot așa. A băgat mașini 
primăria și a luat fiecare familie. Ei aveau făcute repartiții. Nu ne-au spus dinainte, 
dar când au venit au spus dumneata te duci pe Valea Seacă. Puteau să facă asta. 
Pentru că nu era locul nostru și nu era particular blocul, era al statului. Trebuia să ne 
conformăm fiecare. Veneau camioanele, le încărcam noi, nu ne grăbeau, ne lăsau 
să ne încărcăm tot și așa ne duceam. Era și poliție, dar nu era exagerat. Erau deci 
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mașinile poliției și au venit și muncitori care ne ajutau. Ei veneau de la fabrici, nu știu 
de unde, au venit să ne ajute să încărcăm. Și în trei zile am fost mutați toți de acolo. 
Toți. În vreo 6-7 părți din oraș, putem să le socotim, dacă bine îmi amintesc totul: 
este Valea Seacă, este Dâmbul Rotund, Busuiocului, drumul Popești, Someșeni, pe 
Timișului, chiar unde s-au făcut blocurile, Bârc, după aceea mai vine Borhanci, apoi 
la CUG, Între Lacuri. Unde ne-au mutat, toate erau locuințe noi. Le-au pregătit din 
timp. Au fost pregătite toate. În momentul în care ne-au mutat, au fost deja făcute. 
După cum am spus, fiecare fabrică avea de executat două-trei blocuri. De exemplu, 
pe Busuiocului au fost patru blocuri făcute, că era terenul mai mare, două erau mai 
jos, și două mai sus, unde s-a putut face și erau mai mulți. Dar ne despărțeau, lăsau 
200-300 de metri între noi. 

EV: Unde v-ați mutat de la Valea Seacă?
EG: În Valea Seacă, am stat, cum am zis, vreo patru luni. Nu ne era prea bine, pentru 
că era departe de oraș. Mai departe ca și de aici. Nu era autobuz pe vremuri de aco-
lo, nu circula autobuzul. Noi trebuia să venim până la autobuz aproape 3 km, atâția 
erau. Și atunci sigur că nu ne-a plăcut, așa că noi ne-am mutat, dar unii au mai rămas 
acolo. Noi ne-am mutat pe Busuiocului. Și era mai aproape, chiar și școala era mai 
aproape. A fost o locuință goală acolo, pentru că de pe Busuiocului a primit cineva 
locuință în oraș și a plecat. Și a rămas goală. Și atunci noi am discutat cu omul, ca 
să putem veni noi, să stăm acolo. Așa ne-am mutat acolo. Că omul care a stat acolo, 
a lucrat și a primit locuință. Pe timpul lui Ceaușeascu. După câțiva ani am lucrat la 
Metalul Roșu. Și era aproape, cinci minute făceam de acasă la fabrică. Coboram un 
deal și era foarte aproape. Sigur era mai bine. Aproape era mașina, cinci minute fă-
ceam până la autobuz. Nu era departe. Noi toți patru frați stăteam cu taică meu, că 
după ce ne-am mutat pe Busuiocului la vreo două luni, o lună jumate, mama mea a 
murit. A făcut hemoragie internă, a fost gravidă și stătea la rând, la carne, și acolo au 
împins-o, era gravidă și atunci când a venit acasă i s-a făcut rău. Ne-a făcut de mân-
care, am și mâncat împreună, și după ce a terminat de mâncat, atunci a și pornit-o... 
Până o venit salvarea, până a dus-o, în salvare a murit maică-mea.

EV: A fost greu și pe atunci... 
EC: Sigur că a fost greu și pe atunci, dar n-a fost chiar așa de greu ca acuma. 
Pentru că dacă un om a muncit, avea un salariu. Eu când m-am dus la lucru am 
prins salar de 600 și ceva de lei. Când m-am dus eu la lucru atât era, dar nu erau 
cheltuielile așa mari, nu era mâncarea așa de scumpă, căci, dacă stai să te gân-
dești, cu zece lei cumpărai mâncare, carne, cumpărai de toate și aveai două zile 
ce să mănânci, o familie de trei persoane. Nu era scumpă mâncarea. Eu am lucrat 
de la vârsta de 14 de ani. Am lucrat, dar nu legal, căci la vârsta aceea nu se putea 
cu contract, am lucrat la un depozit care insoliza cartofi pentru tot Clujul. Mă du-
ceam așa după școală. Era nevoie, pentru că taică-meu a avut a pensie de 350 de 
lei, atât era pensia lui, și noi eram patru frați, care mergeam la școală. Și până la 
urmă am fost obligat să mă duc și eu la lucru. Am terminat șapte clase și nu m-am 
mai dus la școală. M-am dus la muncă. Înainte de armată m-am angajat la Metalul 
Roșu. În 1971 m-am dus în armată, în aprilie. În 1973 m-am eliberat. 18 luni am fost în 
armată. În Craiova. Am făcut o perioadă și lângă Târgu Jiu, la 20 de km de Tg. Jiu, 
în Valea Sadului. 

EV: Și pe atunci o știați deja pe soția dvs sau deja erați căsătoriți dinainte?
EC: Eu când m-am dus în armată, eram căsătorit cu soția. Eu aveam 19 ani, când 
m-am însurat, soția avea 14. Ea tot din Cluj era. Era chiar din cartierul nostru. Pe 
Popeștiului a stat ea. Și eu stăteam pe Busuiocului. Zece minute era distanța între 
noi, când mergeam de îi făceam curte. Și atunci ne-am căsătorit, ea avea 14, eu 19 
ani, și la 20 de ani m-au dus în armată. Soția a rămas acasă, a rămas gravidă. Ea a 
rămas acasă la taică-meu. Era obligată să curețe, să spele la frații mei, că erau mai 
mici. Nu știa așa mare lucru, dar știa să facă de mâncare, să spele, dar, mă rog, tai-
că-meu era acolo cu ea și a învățat-o. Era gravidă deja când m-am dus în armată. Ni 
s-a născut o fată, nici nu am venit acasă, n-am trecut-o pe numele meu. Numai după 
ce m-am eliberat, m-am dus la tribunal și așa am trecut-o pe numele meu. Am fost la 
judecată cu ea, numai așa se putea. Da, era un pic complicat, dar asta era, ca să fie 
pe numele meu, trebuia să fac treaba asta. Eu lucram atunci, că de la Metalul Roșu 
am plecat în armată și tot acolo m-am și întors înapoi. Și după aceea, când m-am 
întors atunci mi-am terminat studiile. Adică am terminat opt clase, și am mai făcut doi 
ani de zile meserie. Și între timp am și lucrat. Am lucrat atunci acolo ca turnător-for-
mator, și am făcut și școală de meserie. Am făcut mai multe, adică o fost de doi ani, 
o dată o fost de 6 luni, una de trei luni, adică cursurile astea, care trebuiau acolo la 
Metalul Roșu, unde lucram și trebuiau. Atunci eu m-am calificat în mai multe locuri. A 
fost bine, turnătoria mi-o plăcut foarte mult, că meseria mea de bază îi turnător-for-
mator. Mi-a plăcut meseria foarte mult, da, și câștigam bine. Eu repede în doi ani de 
zile am primit trei categorii, am fost în categoria a treia. Și câștigam în jur la 3200-
3300 de lei. Fiecare piesă pe care o făceam și o turnam, avea fiecare o categorie, 
fiecare piesă. Și eu am avut norocul, că mi-o plăcut meseria și am și învățat foarte re-
pede și făceam niște piese de categorie mare. Avea categoria 4, 5, 6. Fiecare piesă 
avea o categorie. Și atunci, eu de aia și câștigam așa, mai bine. Era muncă grea. Și 
toxică. Dar nu avea importanță, pentru că îmi plăcea foarte mult meseria.   
Am lucrat 13 ani și după 13 ani am plecat de acolo. Am plecat la alimentație publică. 
Am plecat ca muncitor necalificat. Și acolo am făcut un curs ca primitor-distribuitor. 
Am lucrat acolo doi ani. După aceea am plecat la ICSAP, întreprinderea cu restau-
rantele. Deci de la alimentație publică m-am dus la restaurante. Acolo am lucrat cinci 
ani. Și de acolo m-am și îmbolnăvit, am fost operat la hernie de disc și atunci am ieșit 
în pensie de boală. 

EV: Asta de la muncă probabil...
EC: De la greutăți, da. A fost greu la turnătorie. Iar la alimentație publică din nou a 
fost greu, că trebuia, ca muncitor necalificat, să mă duc și să car saci. Căram 720 de 
saci într-o zi de 40 de kg. Dar erau saci și de 80 de kg. Și trebuia să car sus la etaj, la 
alimentări... n-a fost un lucru ușor. După ce am plecat de acolo am lucrat la depozit. 
Dar nici aici la depozit nu era ușor. Că și acolo primeam foarte multă marfă, mai ales 
citrice, primeam foarte mult. Păi, veneau în lăzi de 15-20 de kg. Nouă ne veneau și 
le distribuiam la restaurante. Veneau și ciocolăți. Când nu se găseau nicăieri, la noi 
erau. Erau multe, de toate. Dar mai ales pește era foarte mult pe atunci. Atunci pește 
se dădea la restaurante, extraordinar de mult. Primeam butoaie cu pește. Deja și re-
staurantele s-au urât de atâta pește. Dar asta era. Trebuia să-l distribuim și trebuia să 
le primească. Erau obligați să le primească. Foarte multe restaurante aveam în Cluj.  
Și sigur că de acolo mi s-a tras boala, căci, după cum vedeți, eu n-am avut niciodată 
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muncă ușoară, tot muncă grea am avut. La restaurant când m-am dus acolo, iară sin-
gur, eram pe post de magazioner, singur comandam, singur executam. Păi, și acolo 
veneau lăzi de suc, de bere, foarte multe, saci cu cartofi, cu de toate. Și eram singur 
acolo la magazie. Și acolo am lucrat foarte mult și greu. De acolo am și ieșit la pensie 
de boală. 

EV: Ca să facem o trecere la Pata Rât, cum sunt condițiile aici?
EC: Aici, unde stăm acum, în Pata Rât, casele sunt făcute la normă, în zece module. 
În fiecare modul sunt patru apartamente. Este un apartament de 16 metri pătrați și 
este unul de 18 metri pătrați. În fiecare este o familie. Familia aia poate să fie din 
4-5 persoane. Dar avem familii în care sunt 12 persoane, mulți copii, 8-9-10 copii. 
Primăria așa a considerat că e bine, a pus și două familii într-un apartament. Cum e 
fratele meu, familia Greta și familia Sebeși, care sunt câte două familii într-un aparta-
ment. Într-o cameră de 16 metri pătrați. Ei sunt în situația asta. Nu știu cum a consi-
derat primăria ca să le bage într-un singur apartament? Cum poate să doarmă acel 
om? Cu copiii lui? Și acolo, în această cameră, facem mâncare, spălăm, ne spălăm 
pe noi, facem baie. Facem de toate în aceași cameră, pentru că baia aia ce o avem, 
aia e făcută de mântuială, cum se zice, numai să nu zici că n-ai baie. Te duci la ve-
ceu, atât. Că baie nu poți să faci, că nu sunt dușuri și este numai apă rece. Și baia e 
comună, unde pot să intre două persoane. Vă dați seama! Chiar dacă e soț și soție, 
merg două persoane la baie deodată? Nu se poate așa ceva. Sunt cazuri când pe un 
hol sunt 4 familii. Între 11-30 persoane. Vă dați seaman cum merg ăia, 30 persoane, 
sau 20 persoane, sau 15 persoane la aceeași baie. Și 11, dacă stai să te gândești la 
o baie, cum merg... S-au înțeles între ei. Fiecare stă la coadă. Copiii merg primii, că 
ăia merg la școală dimineața, ei se spală mai devreme. Trebuie să meargă la baie, și 
după aceea merg oamenii mari. Asta este. N-avem ce să facem.  

EV: Și dumneavoastră personal?
EC: Eu mi-am făcut casa asta aici pe acest teren. Căci mie nu mi-a repartizat aparta-
ment. Mi s-a arătat această bucată de teren și mi-au zis să fac ce pot eu să fac. La fel 
au mai fost în afară de mine vreo 36 de familii. Apa o cărăm de la vecini, de la modu-
le. Cu toate că eu am săpat tot, țeava am pus-o până în canal, ca să îmi trag și eu apă 
și să fac canalizare. Pentru că eu sunt aproape aici. Ar trebui să fac racordarea. Dar 
trebuie să mă duc să le cer aprobare. Dar, vedeți dvs., că am cerut de la primărie, am 
fost în mai multe locuri, la niște directori, chiar și la vice-primar și la primar și încă nu 
ne-a dat o aprobare aici. Mai aștept, trebuie să primesc un răspuns, să vedem. Dar 
nu știu dacă se dă, pentru că doamna Iulia Ardeuș, care e cu aprobările astea, nu 
cred că ne dă. Pentru că nu-i place de țigani. N-am vrut să zic, dar acum vineri când 
mergem acolo, o să-i spun și treaba asta. N-am ce face. Ducem documentele. Dar 
văd că nu ne ajută nimeni. Chiar dacă nu ne dă nicio hârtie, dar măcar să vorbească 
ei cu ăștia de la apă, de la canal și de la curent. Să ne pună ei. Dar uită-te că nu. Ăștia 
nu ne dau niciun act. Am fost la apă să ne pună apa, au zis că trebuie să ne dea un 
act de la primărie, cum că noi stăm acolo. La curent la fel. Eu am umblat, ierarhic cum 
se spune, ierarhic m-am dus la patru directori, plus la vice-primar, la domnul Laszlo 
Attila. Nu ne dă nimeni niciun răspuns favorabil. Răspunsul în scris era că ăsta, de 
fapt, este teren agricol. Dar atunci de ce au desenat ei pe hârtie atunci, în decembrie 
2010, parcelele pe care ne-au zis că ni le-au repartizat? Au desenat pe propria lor 

răspundere, ne-au dat, vorba aia, să ne putem face casă, dar terenul, de fapt, legal 
nu este al nostru, nu ne-a dat nici o hârtie care să fi dovedit că ne-a lăsat să stăm 
acolo. Ne spun acum că este teren agricol și n-avem voie să facem legal nimic pe 
el. Și atunci ce să înțelegem din asta? Că ne-au dat ei voie să facem ilegal? Totul aici 
este ilegal. Și nu putem intra în legalitate, până nu ne dau hârtie. 

EV: Îmi ziceați cândva că a apărut un om care zicea că ar fi al lui terenul... 
EC: A apărut un om, acolo în partea aia a fost, a făcut ceva gălăgie. Zice că am intrat 
pe pământul lui, dar n-am intrat dincolo de șanțul ăla, prin care primăria a marcat 
până unde putem noi să ne extindem, n-am trecut de el. Primăria a făcut șanțul ăsta, 
ca să nu îl trecem. Toate casele se intercalează acolo. În 1200 de metri pătrați cu to-
tul. Primăria a obținut terenul ăsta în schimb cu Branter Veres. Firma avea aici teren 
și primăria pe strada Nădășel a avut un teren și au făcut schimb. Eu am fost acolo, 
am văzut, este un părculeț făcut, da. A făcut acolo niște blocuri, Habitat-ul, Ecce 
hommo cred, și lângă blocurile alea s-a făcut un părculeț. Este un bloc care-i făcut 
de 10 ani și este un bloc care este făcut recent, de vreo 3-4 ani.  La noi, pe Coastei 
Ecce homo a avut odată un proiect, au vrut să ne facă ei locuințe, dar locuințe altfel. 
Nu ce am avut acolo. A vrut să ne facă un bloc. Un bloc cu 2-4 etaje, cât s-o fi putut 
face. Au zis că numai primăria să le dea locul, că ne fac ei locuințe. Dar primăria nu 
a vrut să dea. În 1998-1999 a fost treaba asta. Și acum, după ce ne-a demolat și scos 
pe noi de acolo, vedeți că au dat terenul gratuit la biserica ortodoxă. Acum, după 
ce ne-a demolat, le-au dat terenul. Vilele alea din jur s-au făcut după 2000. Erau 
locuințe vechi, dar oamenii și le-au renovat. Acolo sunt locuințe particulare. Dintre 
ei, au fost care au făcut plângere împotriva noastră, sau poate au fost mai mult de la 
Biblioteca Județeană. Administratorul ăla era, eu nu știu, dar cred că a fost obsedat. 
Ăla în fiecare săptămână făcea plângere. Mă rog, poate într-adevăr, uneori au mai 
fost copii, care mai dădeau cu piatră în geamuri acolo jos. Sigur asta nu prea le-a 
plăcut, căci din bibliotecă se vedea drept acolo. Și nu numai el, și oamenii au făcut 
reclamații, dar într-adevăr s-a și făcut fum. Au ars materiale de astea, refolosibile, 
care aveau cauciuc pe el, sârmă de cupru... Le-au ars să scoată materialul afară. 
Era fum, dar nu era mult, dar puținul acela făcea foarte mare fum. Și miros, mirosea. 
Asta-i adevărul, au făcut oamenii multe reclamații, pentru că ei nu puteau lăsa gea-
murile deschise. Erau mulți care din asta trăiau, da. Dar din cauza asta nu trebuia să 
ne demoleze și evacueze pe toți. Puteau să îi lase pe unii să rămână acolo. Și la alții 
să le ofere locuințe sociale în altă parte. Dar nicidecum aici în Pata Rât, unde au găsit 
ei, primăria, să ne mute. 

EV: Aici e mai greu acum...
EC: Aici e mai greu pentru că, vă dați seama, orașul e departe și nu numai, dar acum 
nici nu se mai găsește fier vechi și cupru, că sunt foarte mulți care umblă. Sunt multe 
depozite de fier vechi, de materiale refolosibile. Acum 7-8 ani încă era foarte bine 
cu asta. Nici nu trebuia să mergi la lucru, pentru că dacă te duceai la gunoaie găseai 
foarte mult fier. Și făceau mai mult pe lună decât tot salariul. Și pe la case și pe la 
containere dacă se făcea curățenie, sau dacă te duceai pe stradă, te vedea cineva, 
te chema înăuntru, zice fă asta, îți dau asta. Și atunci, când lucrai ceva, îți dădea fier 
și ce mai aveau acolo. Se făceau, sigur, atunci bani din asta. Chiar dacă nu munceai 
ca angajat, puteai trăi bine din asta. Dar de zece ani, gata, nu mai merge, pentru că 



174 175 

azi deja sunt foarte mulți care umblă după materiale din astea refolosibile și nu mai 
găsești. Nu mai aruncă oamenii, pentru că deja știu și ei ce se întâmplă și adună ei 
fierul și-l duc unde se preiau materialele refolosibile. Îl duc ei, nu mai aruncă. 
Pe vremurile mai vechi lucra fiecare, majoritatea lucrau la fabrici, dar când se făceau 
reduceri, atunci, ca peste tot, dădeau afară pe țigani primii. Dar de când ne-a mutat, 
unii s-au mai lăsat de locul de muncă pentru că nu mai apucă să meargă la lucru. 
Căci întârziau în fiecare zi de aici. Și mai ales ăștia, care și-au făcut buletinele pe 
Pata Rât, care au contracte, sigur le face cartelă, dar pe cartelă scrie strada Pata Rât. 
Și când lumea vede Pata Rât, deja, acolo-i problemă. Dar noi ăștia de aici care nu 
am primit nici apartament, dacă ne-o expirat buletinul, ne facem buletine sau o hârtie 
fără spațiu, fără domiciliu. Noi suntem ai nimănui, noi suntem oameni de stradă, fără 
spațiu. Vă dați seama, când ne vede buletinul cum se comportă cu noi. Vă dau un 
exemplu, aici e fiul meu, care are buletin de ăsta, fără spațiu. A depus niște CV-uri 
în cel puțin 40 de întreprinderi în oraș. Și din cauza buletinului, nimeni nu-l vrea. El 
având buletin fără spațiu. Nu-l ia nimeni la el la lucru. 

EV: Deci asta înseamnă, că dacă la un moment dat îți pierzi așa locuința, îți pierzi 
toate șansele și în alte locuri. 
EC: Aici n-avem nici o hârtie pe pământul ăsta. Aici nu suntem siguri, dacă mâine 
vrea primăria, mâine vine, zice, jos tot tot tot, căci voi n-aveți nicio hârtie și atunci 
ne dă jos totul. Pot să vină să ne arunce și de aici când vor. Și nu-i numai fiul meu în 
treaba asta, sunt mai mulți. Suntem 15 familii în situația asta. Se încearcă o cartelă și 
dacă au buletin cartelă și scrie Pata Rât, vede și... nu-l angajează. Și copiii la școală, 
la fel, deja și acolo fac diferență profesorii, că suntem de pe Pata Rât, nu mai suntem 
de pe Coastei. Sunt chiar profesori care chiar le spune clar: tu ești de pe Pata Rât... 
stai în banca ta acolo. Dar, oricum, copiilor le e mai greu să meargă de aici la școa-
lă. Deci, ei trebuie să se trezească dimineața la șase. Pentru copiii de 6-7 ani e mai 
greu, pentru copiii ăștia mai mici, de clasa întâi, de grădiniță. Păi, și ăia care merg la 
grădiniță, tot atunci trebuie să se scoale, ca să apucăm mașina. La șapte și un sfert 
pleacă mașina, pentru cei care merg la grădiniță la Țara Minunilor. În altă parte unde 
îi ducem, nu este mașină, dar merg părinții după ei. De exemplu, avem aici care se 
duc de dimineață cu mașina aia de 7.15. Până la ora 12 până ce vin copiii acasă, ele 
se plimbă în oraș, mamele. Că n-au unde să steie, n-au ce să facă. Că e foarte de-
parte să vii de acolo, să plătească autobuz, bilete, și să meargă din nou după copii. 
Este departe, plus îi cheltuială mare. Și atunci mai bine preferă să steie în oraș, să se 
plimbe decât să vină acasă și iar să meargă înapoi. 

EV: Ce ați făcut după ce v-a mutat aici? 
EC: Prima dată când ne-am mutat aici, m-am dus la primărie și la Inspectoratul Școlar 
ca să cer mașină pentru copiii de școală și de grădiniță. Și am obținut mașina, care 
este foarte bine. Dar am și cerut autobuz măcar pentru 3 ore să pună aici și nu ne-au 
dat.  Sunt multe motive, dacă stai să te gândești, au și ei dreptate. Dar, dacă au drep-
tate, treaba asta s-ar putea rezolva, să pună controlorul, să pună poliție pe mașină, 
ca să umble controlorul. Că au motivat că nu cumpără bilete și fac gălăgie țiganii 
noștri. Mă rog, chiar dacă nu-s de aici, din altă parte, dar asta e, ne bagă pe toți într-o 
oală și nu spune că ăia sau ăia, nu scrie nicăieri că cine. Asta-i motivația lor și zice că 
sunt multe reclamații, că ce fac oamenii pe autobuz și mai bine nu ne pun autobuz. 

Dar asta se putea rezolva, dacă vroiau să se rezolve, că puteau. Hai să punem acolo 
o lună de zile, să meargă așa, să vedem cum îi, cu controlor, cu poliție, căci oricum 
poliția cu controlorul umblă și acuma prin oraș. Putea pune o mașină pe trei ore, am 
cerut de la ora 17 până la ora 20. Din trei în trei ore ore, că mai sunt copii care vin 
mai târziu, după 14.30, oră la care vine ultima mașină de copii școlari. Avem oameni 
care muncesc, copii care mai merg la liceu, sau dacă trebe să steie cumva mai mult 
la școală, nu pot să steie. Că trebuie să vină acasă la două, că dacă nu, pierd ma-
șina. Că de la autobuzul 8 care merge spre aeroport e foarte departe, trebuie să 
treacă și o cale ferată, îi greu. 
Eu, de exemplu, mâine trebuie să mă duc la medic. Și după masă, așa m-a pus me-
dicul, că îi după-masă. Eu mă duc cu mașina aia de 14.30, la medic, și când vin, nu 
știu la ce oră vin, vin cu autobuzul 8 și trebuie să vin atâta drum cu optul. De acolo, 
din stație fac vreo 2 km, dacă merg pe unde trebuie să trec peste calea ferată. Dacă 
aș merge roată, ar fi și mai mult. Sigur că da, mă rog, asta nu-i așa mare problemă 
acum, nu facem o problemă de treaba asta, că poate la medic nu te duci în fiecare 
zi, dar totuși îi, când te duci, trebuie... Dar mai ales să meargă oamenii la lucru, e 
foarte greu. Eu chiar am aici un exemplu, nevasta lui fiu-meu, care trebuie să mear-
gă la ora cinci dimineața, de aici. Acum vă dați seama, merge pe jos. Să ajungă la 
servici, trebuie să ajungă și merge de aici pe jos, până la autobuzul 8. Și în afară de 
aia, merge între atâția câini. Îi ia o oră, o oră și ceva să ajungă la servici. Se scoală la 
4.30, până se îmbracă, la cinci trebuie să plece. Trece calea ferată, pe drum, și este 
gangul ăla pe unde se trece, dar îs câini foarte mulți. Aici au și mușcat oameni, am 
spus și asta la primărie, să mai vină să ducă din ei, dar degeaba vin, le castrează și le 
aduc înapoi, le lasă aici. Și nu numai ei, mai sunt și oameni din oraș, care aduc câini 
și le lasă aici. De când ne-au mutat aici e foarte greu. Și cu lemnele e foarte greu. 
Acum ne-au mai adus primăria ceva lemne, dar acuma, gata, nu mai este. Nu știu de 
unde vom face rost de lemne. Eu, de exemplu, unde mi-am făcut locuința acolo, mi-
am făcut deocamdată o cămară de lemne. Că n-am bani să-mi termin acolo casă. Am 
terminat aici, la fiică-mea, unde stau acuma. Asta îi a lui fiică-mea. Ea s-o despărțit de 
soțul ei, dar ea și copilul de 14 ani sunt aici. Patru persoane stăm aici, în camera asta, 
ea cu copilul, eu cu soția. Aici stăm, da. Aici ne facem de mâncare, aici spălăm, aici 
dormim. Poate cu timpul îmi termin și eu o casă aici...

EV: Cât stăteați pe Coastei, și pe atunci erați tot așa, ați organizat oamenii? 
EC: Cât stăteam pe Coastei, prima dată când m-am dus acolo, în 1997, eu am rezol-
vat de am pus apă la țigani și le-am dus containere de gunoi. Nimeni nu s-a implicat 
de nicăieri. Și erau foarte mulți, fără apă acolo, fără gaz. Curent aveam, dar așa ni, 
cum luam de la altcineva, ca și aici. Ne luăm curent de la restul familiilor, dacă ne 
dau. Dacă nu ne dau, asta este, nu ne dau, și gata, stăm în întuneric, că n-avem ce 
face. Dar acolo mai veneau și ne tăiau sârmele, cu toate că știau că nu furăm cu-
rent unul de la altul. Că n-am furat niciodată curentul. Căci în fiecare familie, de la 
care luam curent, totul mergea pe ceas, și noi plăteam partea noastră. Dar veneau, 
vedeau atâtea sârme, le tăiau, ziceau că furăm, dar n-am furat niciodată. Și gaz a 
fost pe Coastei, dar nu la toți. Prima dată când a fost, în 1991, era gaz, acolo, erau la 
bărăci, la locuințele care aveau contract. Era gaz, dar cu timpul când s-au mutat tot 
mai mulți acolo, cu timpul au tăiat gazul, că n-au mai putut plăti cheltuielile de gaz. În 
1997-1998, atunci am umblat, ca să le conecteze la curent și apă. Dar nu s-a putut, că 
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aveau prea multe datorii. Gaz a avut, singur, fratele meu la acea oră. Ca să putem lua 
curent, fratele meu s-a dus la director, la audiență și a spus: domnule, eu am multe 
neamuri acolo, dau la fiii mei, la frații mei, la nepoții mei, le dau curent. Dar puteți 
veni să verificați, că le dau pe ceas, domnule, nu să-l furăm. Aprobați-mi. Și a văzut 
domnul director ce vorbește și i-a aprobat. N-a făcut hârtie, dar n-a mai mers să taie. 
Adică a mai fost, dar nu a tăiat de la el. Cu apa la fel, cu apa m-am dus, am mai plătit 
ceva restanță, dar nu mult, cât am putut. Căci când m-am dus eu acolo, oamenii care 
stăteau acolo aveau 40 de milioane de plătit la apă. Și atunci eu m-am dus, am um-
blat, am rezolvat, și am plătit, nu știu, 2-3 milioane din banii ăia. Dar ne-au pus înapoi 
apa și ne-a lăsat să plătim mai departe. 
Am umblat mult și atunci pentru oameni. Nu doar pentru mine. Și așa fac și aici. 
Cineva trebuie să umble tot timpul să rezolve toate problemele astea curente. 
Că altfel uită de noi. Primăria, școlile, toate. Și să umblu să nu ne lase aici pentru 
totdeauna.  

„E dorința de a 
face ca lucrurile să 
meargă mai bine: așa 
am devenit activistă” 
Linda Greta

Interviul cu Linda (Claudia) Greta din 2016 este realizat de Enikő Vincze și Adi 
Dohotaru accentul fiind pe modul în care a devenit activistă, nu doar despre 
dificultățile traiului în Noul Pata Rât. Interviul e înregistrat audio și o parte fil-
mat de Tibor Schneider. Discuția începe cu o sesizare care reclamă poluarea 
generată de aprinderea unei rampe din Pata Rât și fumul înecăcios generat de 
incendiu.

Enikő Vincze: Când ați depus sesizarea?
Linda Greta: Cam de o lună, la Mediu, parcă...

EV: Că văd că vine răspunsul de la Primărie și are antetul poliției locale.
LG: Habar n-am, că eu nu mă pricep.

EV: Și la Garda de Mediu nu ați depus, nu știi?
LG: M-am săturat să tot umblu, că de multe ori, ți-am zis, nu mai am putere să mă duc 
înainte.  Așa m-am moleșit,așa m-am mâhnit în mine când văd gunoaiele astea. Așa 
urât miroase. Îți dai seama, e o căldură sufocantă și nu poți să stai cu geamul des-
chis. Stai acasă ca să te asfixiezi?!

EV: Am postat pe facebook un articol din presa locală și acolo zicea să s-a dat 
autorizația pentru încă o rampă [de fapt, extinderea rampei].
LG: Am și zis. Aici sunt Munții Carpați.

EV: Acolo e și un raport de la Agenția de Mediu și în raport zice clar cât e de toxic1. Nu doar 
că se rezolvă problema cu rampa dar se și extinde? Estimarea e că va fi până în 2020.

1 Studiul de impact de mediu poate fi consultat aici: http://www.anpm.ro/documents/17647/0/RADP+Cluj+ 

Napoca+++Studiu+de+impact.pdf/db1acebc-ae9f-4114-9c17-4823916893fc?version=1.0
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Adi Dohotaru: Norbert Iuonaș a depus cu organizația sa sesizare și la Garda de 
Mediu. E important un răspuns de la ei pentru că din primărie e previzibil din mo-
ment ce administrează rampa prin RADP.
EV: Nu deranjează că merge mașina de spălat? 
TS: Nu.

EV: Și uite că arăți așa cum se îmbină viața de activistă cu cea de femeie.
 [Vine unul dintre copii]
AD: Cum facem? Filmăm cu micuțul în brațe? [Nu vine în brațe, se uită curios] 
Împotriva cărei stări de fapt te-ai revoltat?
LG: M-am revoltat împotriva discriminării care a avut loc. Am simțit că suntem dați la 
o parte când a fost evacuarea. Am simțit că primăria face în așa fel încât scoate toți 
romii care trăiesc în Cluj-Napoca la marginea orașului. De atunci am simțit, așa în 
ființa mea, că romii duc o luptă continuă de supraviețuire.

AD: Cum ai devenit activistă? A fost un declic, un moment anume?
LG: Un aspect e că m-am împrietenit cu Enikő Vincze, profesor universitar. Am deve-
nit activistă din dorințele mele proprii. Îmi doream să-mi fac dreptate. [Copilul începe 
să plângă, vine bunica să îl ia, îi spune că îl duce la hintă]. Înăuntrul meu am niște 
vise, am niște gânduri, am niște scopuri pe care vreau să le ating. Împreună cu pri-
etenii mei, împreună cu colegii mei dorim să schimbăm ceva. E dorința de a face ca 
lucrurile să meargă mai bine: așa am devenit activistă.

AD: De ce ați ales la numele asociației [Asociația Comunitară a Romilor din Coastei] 
fosta stradă a Coastei?
LG: Am ales numele pentru că pentru fiecare persoană din comunitate str. Coastei 
este strada unde s-a născut, și-a petrecut copilăria, a trăit. De aceea, am zis că e 
important să avem numele străzii. Și la ora actuală locuitorii de aici nu zic că mergem 
pe str. Platanilor [cerere a comunității de redenumire a zonei pentru ca clujenii să 
nu știe la angajare că vin din Pata Rât], pe rampă sau în Pata Rât. Ci zic: mergem pe 
Coastei.

AD: De ce crezi că primăria v-a evacuat de pe strada Coastei? Care crezi că a fost 
motivația lor?
LG: La două străzi depărtare stătea domnul Sorin Apostu, fostul primar. Probabil că 
era deranjat de prezența noastră acolo, că eram destul de multe familii: 76. Chiar 
dacă eram oameni pașnici, nu făceam scandaluri, nu furam, nu făceam alte nele-
giuiri, omul – am înțeles mai târziu că era rasist – a decis să ne mute la marginea 
orașului, în Pata Rât.

AD: Care sunt dezavantajele vieții în Pata Rât?
LG: Dezavantajele vieții în Pata Rât sunt foarte multe. În primul rând, că nu ai un act 
de identitate. În al doilea rând, trăiești într-un focar de infecție. În al treilea rând, co-
piii nu sunt primiți la școală când se aude de zona Pata Rât. Apoi, când îți cauți un 
loc de muncă, nu te angajează nimeni. Pentru că oamenii au tendința să asocieze 
gunoaiele care se aruncă în Pata Rât cu oamenii care locuiesc în Pata Rât. Pata Rât 
înseamnă mizerie, boală, toate lucrurile negative.

AD: În ce măsură crezi că au ajutat toate protestele, petițiile, evenimentele care s-au 
făcut de-a lungul timpului?
LG: Au ajutat foarte mult pentru că această problemă a devenit cunoscută pe plan 
internațional și toată Europa știe ce se întâmplă în realitate în România, în Cluj, în 
Baia-Mare și în alte orașe asemănătoare cu al nostru. Din câte știu, din Europa s-au 
cerut României anumite lucruri pe care să le îndrepte și să le rezolve.

AD: Și totuși, după atâția ani, oamenii sunt în continuare aici. Cum văd situația asta?
LG: După aproape 6 ani suntem tot aici. Fiecare familie trăiește într-o cameră de 16 
metri pătrați. Avem aceleași condiții. Din păcate, copiii, că ei ne sunt viitorul, se simt 
așa de neputincioși. Îi văd dimineața când merg la cursă că sunt atâta de sătui de dru-
murile astea: o oră încolo, o oră încoace. Mai ales când sunt vremurile urâte, cu noroi, 
că se umplu cu mizerii până ajung la cursă și apoi fac profesorii mișto de ei. Și copiii 
au dat un pas-doi înapoi. Nu mai e frecvența școlară ca înainte. De obicei, vineri foarte 
puțini copii mai merg la cursă. Ei în loc să aibă copilăria fericită, să aibă acces la toate 
facilitățile orașului, că doar oameni suntem și noi, ei se confruntă cu probleme. Nu pot 
să ajungă la un ștrand, la un internet etc. din cauză că trăim foarte departe.

AD: Ce este cel mai deranjant la faptul că trăiți lângă rampă? S-a închis într-o vreme 
vechea rampă. S-au deschis alte două. Mai e și rampa închisă, depozitul industrial 
de la Terapia lângă voi.
LG: Cel mai deranjant este că au închis o rampă mai veche la 800 de metri ca să 
deschidă altele mai aproape cu câteva sute de metri. E un miros infernal, nu poți să 
stai afară, e ca la Auschwitz. Ești obligat să stai cu ușa închisă, cu geamurile închise 
când sunt afară peste 30 de grade.

AD: De ce crezi că criteriile pentru locuințe sociale îi dezavantajează într-o măsură 
atât de mare pe oamenii care stau în Pata Rât?
LG: Îi dezavantajează pentru că nu au buletin-cartelă, au lipsă spațiu chiar dacă s-au 
născut în Cluj. N-au studiile necesare, doctorate, universitate, care se cer la criterii. 
Apoi, se cere un venit stabil. Mai nou, în România se fac contracte pe trei luni, pe 
șase luni. Nu-i vina ta, e vina statului, deoarecele tot s-a privatizat. A avut și Clujul 
câteva fabrici de stat, bune, unde sute de oameni aveau de lucru, aveau un loc de 
muncă stabil, aveau siguranța zilei de mâine. Dar, din păcate, acum s-au încheiat 
lucrurile, s-a privatizat și oriunde ai lucra sunt contracte temporare. Rar găsești con-
tracte pe perioadă nedeterminată.

AD: Care erau avantajele locuirii pe strada Coastei înainte?
LG: Avantajele locuirii pe Coastei erau în primul rând condițiile de trai. Aveai gaz, 
apă, duș în casă, aveai acces la piață, la farmacie, la spitale, la școli. Și tu ca persoa-
nă erai altfel. Mergeai la servici, te întorceai acasă. Vedeai altfel lucrurile, te simțeai 
inclus practic. Egal cu majoritarii, nici mai sus, nici mai jos. Erai țigan, dar egal cu 
ceilalți. Nimeni nu avea treaba noastră, noi n-aveam treaba nimănui. Psihicul tău era 
normal, era ok.

AD: Cum vezi viitorul Pata Râtului într-o variantă pozitivă? 
LG: Varianta pozitivă ar fi ca UE să pună mai mult presiune pe Cluj și să ceară să facă 
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o incluziune reală și adevărată în care se vor construi case sociale pentru oameni. 
Nu așa mare, dar să fie cu condiții decente de trai în care fiecare familie să poată să-
și plătescă întreținerea, chiria și ce mai e de plătit. Și să nu mai fie atâta discriminare, 
atâtea probleme, atâtea lupte... Te lupți zi de zi ca rom să supraviețuiești și să treci 
toate obstacolele care ți se pun. Clujul e destul de mare, nu e musai să facă alte co-
lonii, dar poate să pună cinci familii aici, trei dincolo, două dincoace. Atunci cred că 
ar prospera Clujul, ar avea o imagine mai bună și doar atunci chiar și-ar merita denu-
mirea de Capitală Culturală Europeană.

AD: Dar într-un scenariu negativ, cum s-ar dezvolta Pata Râtul?
LG: Dacă am rămâne tot aici, prevăd că nici copiii noștri care chiar frecventează 
școala, nu s-ar mai duce la școală pentru că s-ar sătura să se lupte cu sistemul, cu 
primăria. Pentru că ei nici nu au puterea necesară să se lupte, când ei ar trebui să se 
bucure de copilărie și de adolescență. Ar fi un dezastru să ne oblige să trăim aici. Am 
înțeles din ziare că se va extinde rampa de gunoi... Nu știu, poate că scopul Clujului 
e să extermine încet-încet romii prin boli. Eu personal am două adeverințe. În mo-
mentul în care a fost rampa incendiată, m-am intoxicat cu fum.

AD: De ce crezi că autoritățile asociază romii cu locuirea într-o astfel de zonă toxică?
LG: Nu doar autoritățile, chiar și oamenii au în mintea lor că dacă ești țigan e musai 
să furi, să fii murdari, să cerșești. Nu zic că nu ar fi astfel de oameni, dar poate tot din 
cauza sistemului au fost împinși să facă astfel de lucruri. Pentru că dacă te duci și îți 
cauți un loc de muncă și ești refuzat o săptămână, două-trei, cinci, normal că decurgi 
la gesturi necugetate care nu sunt plăcute nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea 
legii, nici în fața oamenilor. Cred că autoritățile nu ne privesc prima dată ca pe un om. 
Dacă privești ca un om o persoană, îi acorzi o șansă, îi privești calitățile, îi vezi defec-
tele. Dar nu suntem priviți ca oameni, suntem priviți ca animale.

AD: De ce crezi că mulți romi sunt în situația asta de a fi lipsiți de proprietate, stau 
informal, comparativ cu majoritarii?
LG: Având în vedere istoria romilor, că am fost robi atâția ani, că am fost sclavii bo-
ierilor și ai oamenilor bogați, nici nu ai cum să dobândești o proprietate. Dacă neam 
din neamul tău a fost sclav la cineva, atunci tu cum poți să îți permiți să ai o propri-
etate? Din câte știu eu, la majoritari părinții lor au deținut o proprietate, mică-mare 
cum era, au trimis la copil, apoi la nepot, la strănepot. Și așa s-a transmis din gene-
rație în generație. Dar noi ce să transmitem? De-abia ne-am câștigat libertatea ca 
romi, darămite să mai dobândim o avere, o proprietate sau o casă. Gândiți-vă cât 
de grea a fost viața romilor. Am fost robi, am fost gazați la Auschwitz, am fost duși în 
Transnistria, am fost umiliți în fel și fel de acțiuni. Cred că nu s-au purtat așa urât cu 
nici o rasă umană în afară de noi și de evrei. Cred că ne-au văzut așa, mai colorați, că 
nu știu ce i-a îndemnat.

AD: Dacă ar fi să rememorezi anumite momente de la manifestații, de la petiții și alte 
întâlniri la nivel local sau internațional, de ce îți amintești mai tare?
LG: Am multe momente care mi-s dragi, la toate am participat cu toată ființa mea. Dar 
am o amintire de când am fost în Parlamentul European cu Amnesty International 
și atunci am avut o cuvântare, în jur de 20 de minute. Am avut timp suficient pentru  

a arăta toate necazurile cu care ne confruntăm în Pata Rât și atunci am văzut niște 
oameni care chiar au fost alături de mine. La finalul cuvântării, s-au ridicat în picioare. 
Am început să plâng și la final toată lumea a început să plângă. Și am văzut că sunt 
solidari și sunt alături de mine. Chiar dacă numai cu sufletul, chiar dacă în fapte nu 
s-a putut face ceva în acel moment. Dar știu că presiune s-a pus după acel eveni-
ment pe autoritățile locale din Cluj. Mai am și alte amintiri cu tot ce am realizat în Cluj. 
Ca în 2011, când am protestat în fața Casei de Cultură la primul nostru eveniment și 
am fost însoțiți de voi. Am simțit solidaritatea și prietenia. Am simțit mângâierea din 
partea voastră. Nu pot să mă exprim în cuvinte. Dar toate evenimentele sunt în sufle-
tul meu, ca atunci când am pus placa memorială la tranzit.ro. Sunt amintiri, momente 
din viața mea pe care le-am realizat împreună cu voi.

AD: Legat de presiune. Pe viitor, ce credeți că am putea face pentru voi pentru a 
influența autoritățile pentru a construi mai multe locuințe sociale și pentru a schimba 
criteriile. Sau ce ați mai putea face voi pentru voi?
LG: Cred că ar trebui să facem un proiect împreună pentru a face mai multe pro-
teste și adrese către autorități. Mi-aș dori să ajungem din nou la Parlamentul 
European și să le spunem că totuși situația este aceeași. Eu sunt sigură că primesc 
rapoarte din Cluj că situația s-a mai schimbat, cu fotografii frumoase de la diverse 
evenimente. Dar aș vrea să avem ocazia încă o dată  să le arătăm că nu s-a schim-
bat situația.

AD: De când ești în Pata Rât ai devenit o persoană mai religioasă. Sunt curios dacă 
sunt asemănări ori deosebiri între o viață mai religioasă și activismul civic.
LG: Asemănări nu știu dacă sunt, dar deosebiri cu siguranță. În ochii lui Dumnezeu 
cu toții suntem la fel, indiferent de religie, de etnie, de culoarea pielii. În schimb, în 
ochii oamenilor tot timpul vom fi etichetați, vom fi împinși, dați la o parte. D-zeu zice 
că el nu se uită la haina omului, la fața lui. Dar în ochii oamenilor, dacă ești rom, tre-
buie să îți dai silința de trei mai mult în fața oamenilor. M-am afundat în religie pentru 
că am văzut cu câte probleme mă lupt și câte mi se întâmplă și atunci îi cer ajutor și 
lui Dumnezeu pentru că și El lucrează cu oameni și prin oameni. El este Tatăl Nostru 
suprem care se îngrijește și de noi, și de majoritari. Suntem creația Lui și sunt sigur 
că El e mâhnit în inima Lui când vede câtă răutate există pe pământ.

AD: Oameni din Pata sau clujeni te-au văzut la tv sau la manifestații. Cum reacționau?
LG: Oamenii reacționau pozitiv. Îmi ziceau că le-a plăcut cum am vorbit, că eram cu 
doamna Eni, că cel mai des eram cu ea, ori cu altcineva. Erau mulți care știau că 
mă duc să vorbesc și îmi dădeau idei, subiecte despre ce să vorbesc. M-au încu-
rajat. Și erau mândri de mine, îmi ziceau că știu să comunic. Mă susțineau. Odată 
veneam de la facultate, de la d-na Eni, și un domn mai în vârstă, român, m-a oprit 
și mi-a zis: Doamnă, foarte bine vorbiți la tv. I-am zis: Mulțumesc. Și nu am știut cum 
să reacționez. Atunci colegul meu din asociație, Pepe, mi-a zis: Tulai, tu fată, toată 
lumea de cunoaște! I-am zis: Da, ce vrei să fac?!

EV: Mă gândeam să discutăm și despre organizațiile internaționale și naționale, cum 
au intervenit...
LG: Organizațiile care au venit și ne-au susținut au fost European Roma Rights 
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Center, Amnesty International, CRCR [Centrul de Resurse pentru Comunitățile de 
Romi], Fundația Desire a fost alături de noi... AI ne-a sprijinit pe plan internațio-
nal, ne-a sprijinit inclusiv financiar ca să avem acțiuni [de protest]. De exemplu, la 
Bruxelles am avut o scenetă, o evacuare în miniatură în fața Parlamentului European. 
Am avut diferite manifestații, un mic dejun în care le spuneam europarlamentarilor 
ce ni s-a întâmplat și oamenii erau deschiși. La Dublin, a fost o întâlnire internaționa-
lă și mai multe țări au fost mustrate, inclusiv România care de peste 20 de ani încear-
că să rezolve problema romilor și a locuirii, dar tot nu au fost rezolvate.

EV: Îmi amintesc că la București tot Amesty a făcut o acțiune...
LG: Da, îmi amintesc de Casa de Cărți, unde am creat o petiție ca să fie stopate eva-
cuările forțate.

EV: Acolo a fost și European Roma Rights Center.
LG: Da, ne-am întâlnit mai multe organizații și am creat o legătură mai strânsă și 
atunci am început lupta împreună. Și indiferent ce eveniment aveam, o manifestație 
sau ce plănuiam, eram împreună ca o echipă.

EV: Îmi amintesc că și ERRC a venit aici în Pata Rât în ianuarie 2011. Am venit cu ei și 
au început să strângă mărturii ale oamenilor cu acțiunea în judecată.
LG: Pot să spun că este unul dintre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat, 
au fost luate mărturii ale oamenilor și am fost sprijiniți cu avocat pe care noi nu ni-l 
permiteam în procesul cu primăria. Chiar dacă ne permiteam o perioadă, câteva 
luni, dar nu ani. A fost un sprijin despre care sper că va da rezultate pozitive.

EV: Se pare că o parte din proces s-a pierdut la nivel național, dar din câte am înțeles 
ERRC va continua la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Respectiv, mai e și cea-
laltă parte din proces care mai trebuie judecată pe plan național.
LG: Cel mai important e să nu renunțăm. Chiar dacă s-a pierdut o parte din proces, 
nu e totul pierdut. E important să ducem lupta până la capăt. Oricum, Dumnezeu 
nu va îngădui, va face dreptate până la urmă. Prin oricâte încercări și greutăți treci. 
Pentru El nu e prea târziu. Și peste cinci ani și peste zece. Pentru El nu e târziu nicio-
dată, poate pentru oameni da, dar pentru El nu e prea târziu.

EV: Dar pentru oameni da. Și chiar mă întrebam că după atâția ani și după atâtea 
feluri de încercări, cum mai reușești să-ți mai menții energia, încrederea, speranța? 
Ce trebuie ca să nu dai înapoi?
LG: Trebuie să mărturisesc că am o prietenă foarte bună care totdeauna m-a susți-
nut. [Înlăcrimată] Când simțeam că nu mai pot, totdeauna mă încuraja și nu mă lăsa. 
Și aia ești tu, Eni, dragă! Simt și știu și eu că un lucru odată început, nu poți să-l aban-
donezi. Ori lupți până la capăt, ori mai bine nu te apuci. E ca într-un război, până la 
sfârșit. Chiar dacă pierzi o bătălie, important e că nu ai pierdut tot războiul. Mă gân-
desc mai mult la copiii din comunitate că sunt unii la liceu, la facultate avem două 
fete, avem cu ce să ne mândrim. Avem sportivi buni. Avem un campion la box care 
locuiește în condițiile precare pe care le știe toată lumea și totuși n-a renunțat, ci a 
mers înainte. Așa vreau să mergem înainte împreună cu voi până obținem rezultate 
pentru toată lumea.

[Mergem cu mașina spre oraș, Linda Greta lasă flori învățătoarei fiului său de la 
Liceul Pedagogic la finalul anului școlar]

AD: Cum e să crești patru copii în Pata Rât? E dificil să crești și unul sau doi...
LG: Bună întrebare. Să crești patru copii e o luptă de zi cu zi. Vine ăla mare și zice: 
mami, dă-mi pantaloni. Vine apoi ăla micu: mami, dă-mi să mânc. Vine celălalt: 
mami, vezi că m-am lovit. Ăsta micu urlă toată ziua. E extrem de greu. Trebuie să fii 
încărcată cu multă răbdare și dragoste și să-ți împarți în așa fel timpul ca să ai pentru 
fiecare câte puțin de timp.

AD: Cu transportul cum e? Vine în fiecare dimineață, îi duce și apoi îi aduce la amia-
ză? Dar mai au drumuri după-amiază?
LG: De obicei, nu. Uneori mai ajungem în Parcul Central. Acum a venit vara și mai 
ajungem sâmbăta-duminica la ștrand.

AD: Unde?
LG: La Clujana, la Sun. 

AD: Dar sunt distanțe imense. Până să ajungi la Sun sau Clujana, faci de aici câte o 
oră.
LG: Da. Este câteodată când plătesc câte un vecin din comunitate să-i ducă. Altă 
dată, au ei chef de mers. Și se organizează copiii din comunitate. Merg doi km pe 
jos până la autobuzul 8. Merg până în Mărăști, de acolo iau 30 până în capăt la 
Grigorescu. Îți dai seama, e ca o aventură pentru ei.

AD: Ce crezi că s-ar putea îmbunătăți pe termen scurt în Pata Rât?
LG: Transportul. Dacă ar fi zilnic până sus în comunitate, ar fi bine. Să fie și pentru 
noi, și pentru Dallas, dar și pentru Cantonului. Acum vine vacanța și noi nu mai avem 
transportul școlii. Și mai trebuie să mergi la cumpărături, unii la lucru. Acum trebuie 
mers pe jos până la 8.

AD: Dacă ar fi să faci niște asemănări, dar și deosebiri între Noul Pata Rât și celelalte 
comunități, care ar fi ele?
LG: Asemănările constă în faptul că suntem toți de etnie romă. Apoi, mulți dintre cei de 
pe Cantonului au trecut și ei printr-o evacuare. Și ei se luptă pentru copiii lor care sunt 
discriminați la școală. În același timp, suntem și foarte diferiți. Noi punem preț pe edu-
cație, dar la o școală normală. Dar ei își înscriu copilul din primul an la o școală specială 
și nu dau nici o șansă copilului să-și vadă capacitatea. Eu chiar nu-s de acord.

AD: De ce crezi că voi v-ați mobilizat față de cei de pe strada Cantonului care nu 
s-au mobilizat deși au trecut prin evacuări similare?
LG:  Poate nu au avut sprijin suficient. Și noi, dacă nu eram sprijiniți, poate nu făceam 
atâtea manifestații și acțiuni. Poate nu cunosc ce au voie să facă, ce drepturi au ca 
oameni, drepturi pe care le avem cu toții în lume.

AD: Cum arată o zi din Pata Rât? O zi, să spunem, normală pentru tine.
LG: Mă trezesc pe la 6 jumate, pregătesc copiii de școală, le împachetez lucrurile. 
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Mă duc cu ăsta micu în oraș, care e la clasa pregătitoare. Vin acasă cu 8, apoi, pe 
jos. Stau vreo două ore, apoi iar mă duc cu 8 și îl iau. Vin acasă cu cursa de 12.30. 
Mă apuc pe lângă casă să fac curățenie, ordine, fac mâncare în fiecare zi. Mai citesc 
articole pe net, mă mai informez. Mai pun la cale cu prietenii din asociație sau din 
alte organizații anumite acțiuni, evenimente. Și mă gândesc foarte mult, dar singură, 
ce trebuie să fac ca să fim mutați de aici. Câteodată îmi vin idei trăznite ca la prie-
tenul meu, Adi. Ultima idee trăznită a fost să mă instalez cu copiii și cu familia mea 
într-un cartier, cu un cort. De exemplu, în Mărăști. Și stau în cortul ăla ca și cum ar fi 
într-o casă. Îmi pun hainele pe sârmă, în fața cortului și să stau atâta acolo până ve-
cinii mei o să fie atât de deranjați încât să spună primăriei: dați-i femeii o casă, dați-i 
casa pe care a avut-o înainte! Am și spus-o în comunitate: ori vreți, ori  nu vreți, ne 
instalăm câte două-trei familii în Mărăști, alții în Zorilor, câțiva în Mănăștur și majori-
tarii o să ceară primăriei să rezolve situația! 

AD: Cum vezi faptul că ați fost mutați în pragul Crăciunului de pe str. Coastei, apoi 
Biserica Ortodoxă a primit acel teren gratuit?
LG: Cred că totul se învârte în jurul banilor. Apoi, primăria s-o fi gândit că oame-
nii sunt religioși și nu s-ar fi răzvrătit împotriva bisericii. Dar dacă primăria dădea în 
altă parte și se construia altceva, atunci sunt sigură că oamenii raționalizau altfel 
mutarea.

AD: În proiectul Pata-Cluj se dau 32 de locuințe, jumătate în oraș, cealaltă în zona 
metropolitană. Dar nouă zecimi dintre familii rămân fără locuințe. Cum e văzută alo-
carea asta redusă?
LG: Alocarea asta redusă o văd ca fiind foarte dificilă. Pentru că e dificil să te gândești 
cine merită sau nu. Sau cine ar putea să se mute și cine nu. Dar în același timp, e o 
binecuvântare. Pentru că e un început cu 32 de locuințe. Că fac pariu că primăria nu 
alocă acum romilor nici trei locuințe pe an. Măcar sunt 32 de locuințe acum.

„Noaptea aia, cred că 
n-o s-o uit nici când o 
să am 80 de ani” 
Petru Alexandru 
Fechete (Pepe)

Petru Alexandru Fechete (Pepe) a devenit unul dintre cei mai cunoscuți ac-
tiviști și rezidenți din Pata Rât, mai ales în urma difuzării documentarului The 
Romanians are Coming, difuzat de Channel 4. Pepe a fost personaj și narator 
într-unul din episoade care l-au prezentat cum pleacă din Pata Rât pentru a-și 
găsi un viitor mai bun în Marea Britanie, astfel devenind ținta protestelor și ata-
curilor ca român nereprezentativ pentru românii de clasă mijlocie care muncesc 
în insulă și care s-au disociat de imaginile cu sărăcia din România și cu presu-
pusa lor confundare cu etnicii romi. În interviul din 2012, Pepe arată cum se 
descurcă în Pata Rât, care erau condițiile anterioare evacuării pe strada Coastei, 
cum muncea în străinătate. Face referire la rasism, dar și la problemele unora 
dintre persoanele care locuiau pe str. Coastei, care, cumulate, i-ar fi adus pe 
oameni aici.

Enikő Vincze: Avem practic trei mari seturi de întrebări. După ce ne prezentăm câte-
va date personale, prima parte a interviului ar fi despre cum ați ajuns aici, respectiv 
de-a lungul vieții dvs, și dacă vă amintiți și cu părinții, de pe vremea copilăriei unde 
ați stat, în Cluj, cum v-ați mutat de acolo. Deci un fel de traseu prin oraș. Al doilea set 
de întrebări se referă la viața cum este aici în familie dar și în zona mai largă, în veci-
nătatea aceasta. Și al treilea set de întrebări se referă la drumurile, vizitele, ocaziile 
prin care ajungeți în oraș, când, de câte ori mergeți, cum, ce înseamă faptul că stați 
așa la o distanță mare, față de restul orașului.
Fechete Petru Alexandru: Am 27 de ani. În 1984 m-am născut. În Mănăștur am stat, 
m-am născut în Cluj, am stat în C2, până la vârsta de vreo 7 ani, după aceea ne-am 
mutat tot în Mănăștur, dar la garsoniere, cu bunicii stăteam eu. Și bunicii, țin min-
te cum am ajuns pe Coastei, că mama stătea pe Coastei, eu stăteam cu bunicii în 
Mănăștur. Și bunicii mei, au fost escrocați de garsonieră, li s-a propus să fie un fel 
de giranți, și o pierdut garsoniera, și așa am ajuns de am mers pe Coastei, am stat 
la mama acolo, până acuma, când ne-o demolat în 2010, am stat tot acolo. Bunicul 
a venit cu mine la mama, săracul n-a mai trăit mult după aia... Stați că vă spun cum 
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a fost. Bunica lucra la cineva, un patron, unul Denes, așa îl chema. Ăsta era foarte 
mare escroc, dar bunicii mei nu știau că erau naivi. Bunicul, săracu, nu știa carte, nu 
știa deloc, avea zero clase. Și bunica a venit înt-o seară de la lucru, țin minte perfect, 
și a spus: mă, uite, are nevoie patronul ăsta de un împrumut. Trebuia să gireze cu 
locuința. Și bunicul n-a știut carte, bunica la fel, a semnat actele. Și atunci... Eu eram 
mic, aveam vreo 8 ani. Oricum nici eu nu știam, deci eu pe parcurs așa, cu timpul, 
am înțeles și eu ce s-a petrecut. Dar nici eu nu vă zic în totalitate cum s-a petrecut, 
că eram foarte mic, așa... din cunoștințele mele asta știu că s-a întâmplat. Și așa au 
pierdut apartamentul. Au pierdut, am fost evacuați în 1997. Atunci eram numai eu cu 
bunicul, am fost evacuați și am venit la mama pe Coastei, bunicul cred că a mai trăit 
un an jumate. Din cazul ăla, că s-a văzut, și el locuind acolo și... stresul, știți cum e. 
Și săracu s-a stins și am rămas cu mama. Deci așa am ajuns să locuim acolo, să nu 
avem locuințe. Că mama n-a deținut niciodată, ea săraca tot spera, de pe vremea lui 
Ceușescu până acum, a tot sperat că primește.
Și cu timpul am crescut mai mare, și am făcut și eu o improvizație și eu acolo aproa-
pe de mama, am construit, am investit bani. Nu pot să zic că aveam apă în casă și 
toaleta în casă, dar în orice caz era mult mai bine ca aici. Condițiile erau super. Dar 
cred că am și poze, aveam poze cum a fost... Dar cred că era super în orice caz. Vă 
dați seama, a fost o căsuță făcută, deci nu foarte mare, ca și cum ar fi o garsonieră, 
confort 1. Eu am construit-o. Am lucrat și în străinătate, mergeam în fiecare primăvară 
și iarnă, mergeam sezonier în străinătate și mi-am adunat bănuți și mi-am făcut căsu-
ța aia. Deci cum ar fi, chiar când am apucat s-o construiesc, a venit de la Primărie, 
Poliția Comunitară. Și într-un fel, cu acordul lor s-a construit, că toată lumea care 
și-a făcut acolo improvizație, n-a făcut-o de capul lui. Automat vecinii, când te ve-
deau că lucrezi ceva, venea automat Poliția Comunitară. Și a venit chiar și o amen-
dă de la ei, în ziua în care am apucat să construiesc. În improvizație cred că am 
locuit vreo 2 ani. Am finalizat, tot, tot, și am reușit. Dar au venit, le-am spus: dom-
nule, uite, aici locuiesc, de mai mult timp, am făcut improvizație. Știau și râdeau, și 
au zis că n-au nicio problemă, dar ei trebuie să-mi dea o amendă că așa se face, 
dar în rest n-au fost probleme. Deci noi, de ce să mint, știam într-un fel sau altul, se 
vorbea din bătrâni, sunt alții care stăteau de 30 de ani acolo, chiar și mama stătea 
de foarte timp, de pe vremea lui Ceaușescu, era zvonul ăsta că o să se demoleze 
cândva, dar nimeni nu știa când.

EV: Ce făcea mama pe vremea lui Ceușescu?
FPA: Mama a lucrat la fabrica de cărămidă. A lucrat mult timp la fabrica de cără-
midă și de acolo încă avea dosarul. Și n-a ajuns, nu. Păi, automat o venit revolu-
ția, și, vă dați seama, după revoluție potop. Și de atunci săraca s-a tot zbătut să 
primim o locuință, dar nu s-a putut. Numai aici... Mama s-a recăsătorit între timp, 
când încă stăteam pe Coastei. Ea s-a recăsătorit, că mama și cu tata au fost di-
vorțați, și acum momentan ea locuiește în Mărăști. Dar are o cameră, bucătărie, 
vă dați seama, eu nu pot să stau cu ea. Să zicem, îi de treabă omul cu care s-a 
recăsătorit, dar până la urmă când stai cu cineva, în casă apar conflicte, de vrei 
sau nu vrei. Aici, nu numai eu, că sunt și alții, noi am primit o bucată de pământ, 
sunt și alții care au 2 copii și n-au primit nimica. Deci nu pot să mă plâng că vai, 
Doamne. Și mai este o familie, sunt 6 membri și n-au primit nimic. Deci nu pot să 
mă plâng. Și așa s-a ajuns.

EV: Cât timp ați stat pe Coastei?
FPA: Eu când m-am mutat aveam undeva la 12-13 ani și am apucat să stau vreo 14 
ani. Și mama stătea acolo dinaintea mea, deci și mama a stat vreo 17-18 ani pe strada 
aia. Ea avea dosar încă de pe vremea lui Ceaușescu, avea dosar băgat în Primărie, 
pentru locuințe și nici în ziua de astăzi nu a primit. A fost în 2006, mi se pare, sau 
2007, am fost pe locul cincizeci și nu știu cât. Și cu două locuri înaintea noastră s-o 
primit locuințe și după aia iară, nu știu cum funcționează sistemul ăsta de alocare [...] 
Vă dați seama că aici și dacă vrei să-ți continui studiile, pe strada asta e foarte greu 
ca să ți le continui. Foarte, foarte greu. Și să mergi la muncă îi foarte greu. Și să spui 
unde locuiești, îi foarte greu. Aveam dosarul în Primărie, încă de pe Coastei tot am 
avut și adeverințe de lucru duse și reactualizări de dosar. Aici țin să precizez ceva. 
Dacă rămâneam, deci noi normal am fost pe Coastei 40 de familii, exact. Fix 40 de 
familii. Au mai venit între timp și alții care și-au făcut improvizații pe acolo și cum au 
procedat? De obicei aici este o familie care o primit 3 căsuțe de astea. Au fost bătrânii, 
au crescut copii și au făcut improvizații lângă, dar care să zicem n-o apucat, că o apu-
cat să stea pe Coastei maxim 5 ani. Deci ei au venit și au făcut improvizații, improvizații 
peste improvizații și au primit locuințe pentru că aveau mulți copii. Și ăștia care aveau 
normal dreptul, nu mă refer la mine, eu sunt tânăr să zicem, n-am primit. Ok, o bucățică 
de pământ tot îi ceva în loc de nimic, dar erau alții în drepturi care urmau să primească, 
dar aici s-a dat la care a avut mai mulți copii. Câți copii ai? 5. Pac, a primit locuința. În 
fine, când ne-a adus aici, ni s-au promis multe... eu personal am vorbit cu o doamnă, 
nu-mi vine în minte numele, dar știu că era ceva mare, de prin Primărie...

EV: Care era atunci acolo, când v-a evacuat?
FPA: Da. Am vorbit cu o doamnă, dânsa ne-o adus aici și ne-o arătat: Uite, asta o să 
fie partea voastră de pământ. Foarte frumos o vorbit doamna, a zis: da, o să primiți 
ajutor, stați liniștiți că o să primiți ajutor din partea Primăriei, materiale de construc-
ție, lemne. Și zice: o să primiți ajutor niște muncitori de la RADP și nu mai știu ce 
firmă a zis, care să vă ajute să construiți în termen de o lună. Deci, fiți liniștiți, o să 
primești tot ajutorul de care o să ai nevoie. Că eu normal, le-am spus: măi, oameni 
buni, lăsați-mă să-mi dau jos singur căsuța, mi-o iau eu, lemn cu lemn, mi-o dau jos, 
improvizația, și mi-o transport sus singur, și mi-o clădesc înapoi.
Dar nu, nu m-au lăsat, au băgat excavatoarele. Nu lasă, stai liniștit, mi-au spus. Deci 
atunci pe bază de repede înainte, să plecăm de acolo. Să nu mai stau eu, să întârziu 
procesul de demolare. Și atunci o băgat excavatorul... Dar astea se puteau recupera 
că erau făcute din lemn, vă dați seama. Eu recuperam 70% din materiale, chiar și 
vata o recuperam și ce am pus pe acoperiș. Am avut și izolație, am avut și rigips și 
aia se putea recupera în mare parte. Și atunci îmi era foarte ușor să-mi ridic practic în 
2 luni și eu căsuță. Vă gândiți că totuși au rămas 36 de familii. Ei, ăștia, sunt norocoși, 
care au primit chiar și ăstea, modularele. Eu, normal, am un stres continuu, că dacă 
vine, dacă trebuie să plec, ei totuși n-au grija asta....

EV: Și atunci ce ați făcut în noaptea aceea? S-au făcut promisiunile cu pământul... cu 
ajutorul.
FPA: În noaptea aceea am așteptat afară, cu domnul Ernest, cu Titi am stat, am fost 
mai mulți, am făcut un foc, am stat, am așteptat. Noaptea aia, cred, că n-o s-o uit 
nici când o să am 80 de ani. Nu pot să vă explic ce am simțit. Și nu numai eu, toți. Și 
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n-aveam nici unde să merg. La cine să mergi în casă? Mai mergeai, așa ni, o jumate 
de oră, o oră, că nu mai puteai de frig că și ei erau, toți oamenii care au primt căsu-
țele astea, aveau mobilă, aveau de toate. Nici ei nu s-au instalat și erau reci, curgea 
apa pe pereți. Noi pur și simplu am stat afară, am făcut un foc mare, domnul Ernest, 
săracu, chiar și pe Coastei a mai stat vreo 2 zile, afară, și a păzit ce era de păzit. Că 
el a apucat să-și demonteze niște geamuri și nu mai știu ce. Și el mai stătea că au-
tomat au venit vulturii să colecteze, să fure ce apucă pe acolo. Și el, săracu, a stat 
acolo și și-a păzit geamurile. El și încă un bătrân stăteau pe Coastei. Deci el avea, 
cred, a patra noapte de frig, stând afară la foc. Deci, a fost groaznic atunci. Am aș-
teptat, a venit dimineața, au venit iară dânșii de la Primărie, un domn a venit, foarte 
grăbit, foarte nervos, foarte, am putut să vorbim cu el, că șefule, că dvs, nu am vorbit 
urât cu el, dar foarte grăbit, nervos, să termine, să plece de acolo. Au trasat, că ei au 
promis să traseze și fiecare o să aibă o repartiție. N-ai primit casă, dar îți dă Primăria 
20 de metri pătrați de pământ. Și ajutor, material și oameni, să te ajute să-ți contru-
iești, și, gata, se spală pe mâini cu asta. Bun, am așteptat până dimineața, au venit cu 
un tabel făcut așa din topor: na, ăsta-i numărul tău, ăsta-i numărul tău, la revedere. 
Și a plecat. Și de atunci, nimic din partea lor. Nimic. Deci ce să vă spun, a venit cam 
a treia zi, o mașină de lemne, nu are rost să mint și s-a făcut împărțeala familiilor re-
spective. Au fost două grinzi și 10 scânduri de persoană ca să-ți ridici casa. Deci asta 
a fost ajutorul mare. Și cum a venit, le-o răsturnat, și a plecat, n-a mai stat. Și cam atât 
am primit din partea lor. Pământul ăsta… Am fost după cam o săptămână, am fost la 
Primărie, nu mai țin minte la ce cameră, nu mai știu nici cum o cheamă pe doamnă 
și să fim luați în considerare cu pământul, cum ar veni. Și am întrebat-o pe doamna, 
zic: nu vă supărați, dar nu știu, o hârtie, care să specifice totuși, că e al meu, sau am 
voie să-mi ridic acolo ceva până… Să nu fie iară cu spaima, că iară veniți cu buldo-
zerele peste noi. Și o zis doamna că nu se poate… Și am zis: bine, dar totuși de ce 
ne-ați chemat, că totuși, îmi zicea, că tu ai parcela 18, îmi scria numele și îmi zicea că 
la 18, semnează aici. Bine, am înțeles, dar o hârtie nu puteți să eliberați? Să zicem 
că plătesc și eu o chirie, simbolică, că și astea-s chirii simbolice, aici, să plătesc și eu 
o chire simbolică, pe terenul ăsta, să știu că… Dar a zis că nu se poate. Și atunci mă 
tot strădui să-mi fac ceva acolo, să-mi ridic și eu ceva acolo, cu frică, dar m-am gân-
dit că totuși, să reușesc să-mi ridic și eu ceva… Acum sunt ridicate vreo 7-8. Eu încă 
n-am început, că n-am avut cum. Deci vă spun sincer, în iarnă am avut ceva bănuți, 
dar ați văzut cum a fost, nu se putea lucra absolut deloc, a fost o zăpadă aici de un 
metru. Acuma, să sperăm la vară, dacă îmi adun ceva bănuți, încerc să mă apuc și eu 
încet încet să-mi ridic acolo ceva. Apoi, cât am apucat să stăm și aici e OK, dar sper 
să fiu luat în considerare la următoarea evacuare… Bine, oricum știu că astea durea-
ză, deci nu mă bazez pe asta. Când o să fie, o să fie, deci mai bine îmi contruiesc și 
nu visez că o să ne mute de aici. Nu am speranțe mari că ne mută de aici. Și au venit, 
ați văzut și acolo, au venit cu promisiuni, mai toată lumea, cu promisiuni, dar e foarte 
greu de realizat. Eu n-am speranțe, deci eu m-aș mulțumi dacă ar crea unele condiții 
și aici. Cât de cât, un autobuz, să ne dea o hârtie să fim siguri, că ei sunt de acord să 
stăm acolo și să plătim o chirie, să știm sigur că suntem în regulă. Și să avem și noi 
apă și curent și cred că ar fi OK, deocamdată. Oricum și astea sunt provizorii și cred 
că o să dureze 10 ani. Cu toate că cred că cei de aici din jos, din Dallas, încep să se 
instaleze cum au cumpărat terenul… Ei sunt altă situație. Diferiți față de noi, deci, 
credeți-mă, foarte diferiți față de noi, exact cum ne văd românii pe noi, majoritarii 

pe noi, cum ne privesc pe noi, așa îi privim noi pe ei. Bine, unele mici diferențe, că 
nu suntem rasiști, ar fi culmea, dar sunt diferențe foarte mari. Cu majoritatea am stat 
de vorbă și știm cu ce se ocupă și ce fac… Dar ei, vă dați seama, au alt stil de viață, 
ei au crescut aici, ei se ocupă cu ce se ocupă, culeg PET-uri. Nici unul dintre noi nu 
cred că merge să culeagă PET-uri. N-au educație… măcar de aici dintre noi mai sunt 
care au opt clase, unul mai are profesională, unul mai are un liceu… am fost crescuți 
la oraș. Și avem prieteni, majoritari și… nu suntem ca ei, sunt diferiți de noi. Prietena 
nu merge la magazin, fără mine nu merge la magazin. A fost de vreo 2-3 ori și am 
avut necaz cu ei acolo jos… Deci, fetele, copii mici iar, sunt foarte răi așa de felul lor… 
Deja toți părinții sunt îngrijorați că ce o să învețe copii, că anturajul face un copil, nu 
părinții, degeaba dai tu educație în casă și să fie super-cuminte în casă, dar când ies 
afară, totul e altceva. Anturajul și școala te formează, nu părinții. Și, vă dați seama, 
dacă 10 copii merg de aici acolo și caută, scormonesc PET-uri și ai mei o să meargă?

EV: Ce rude aveți aici?
FPA: Cam 60% suntem rude într-un fel sau altul. Da, și restul tot așa, în alianțe, ne în-
țelegem foarte bine, rar e câte un vecin de ăsta mai șutit un pic, dar în rest cu toți ve-
cinii ne înțelegem bine. Mai sunt așa, fenomene de astea cu care nu te poți înțelege. 
Unu a stat, a crescut în pădure. Și Primăria, l-a adus din pădure. L-a adus pe Coastei, 
el a apucat să stea vreun an. I-a dat o rulotă de asta. Două familii au fost, el și încă 
unul. Și i-a dus din pădure pe ăia acolo, i-a pus în rulotă acolo și când s-o demolat, 
le-a dat și lor. Deci pe bune, din pădure. Mai sunt, nu pot să zic… în general ne înțe-
legem cu ei, nu am avut certuri sau să ne certăm cu ei. E treaba lor, fiecare cu familia 
lui, face ce vrea. Dar noi în general ne înțelegem bine, suntem un grup foarte înche-
gat. Mai sunt certuri conjugale, se bate soțul cu soția sau se mai ceartă ei și mai vine 
poliția. Asta e. Dar noi așa între noi, chiar am fost foarte uniți, de fiecare dată. 

EV: Acum presupun că aici sunt alte lucruri care vă țin împreună? Sau care ar fi cau-
ze de certuri față de Coastei?
FPA: Păi, acolo, pe Coastei, vă spun ceva, toți erau fără niciun stres. Vă spun sincer. 
Acolo nu-și bătea nimeni capul că ce mănânc mâine, că unde merge la lucru, vă 
spun sincer. Toți erau fericiți. Dimineața toți eram la cafea afară, dacă bine țin minte, 
vara, ne aduneam toți afară la cafea, ne beam cafeaua, după aia fiecare mergea la 
muncă, la locul unde trebuiau să meargă la muncă. Deci era super. Era altcumva, da. 
Nu erau așa timorați oamenii, ca aici. Aici îi vezi, toți sunt îngândurați, necăjiți. Nu 
exagerez, vă spun, acolo cine i-a făcut de rușine, din cauza a 5-6 familii am suferit 
toți. Că făceau gunoi, cerșeau copiii, umblau dezbrăcați, umblau pe acolo pe gu-
noaie la vecini… Deci ăstea câteva familii care nu munceau și făceau numai prostii, 
mai și ardeau cupru. Dădeau foc și eu înțeleg, aveam prieteni, care stăteau cum 
coboram dealul. Unul stătea fix în blocul ăla de lângă deal și ăla îmi zicea: bă, nu-i cu 
supărare, dar să mor eu, de am putut să țin deschis geamul o lună de zile. Noaptea, 
zicea, numai fum, deci numai fum de cauciuc. El nu știa săracu ce ardeau, de unde 
să știe. Și am zis: bă, ard oamenii cupru. Și din cauza asta foarte multă mizerie se 
făcea. Degeaba adunam, că era o dată la vreo două luni, că ieșeam toți afară și cură-
țam pe acolo. Dar ăștia cum umblau, aruncau gunoaiele pe deal, nu plăteau gunoiul. 
Să vă spun încă o chestie. Deci stăteam pe strada aia și toată lumea plătea gunoi 
și ei efectiv nu vroiau să plătească gunoiul. Nu vroiau: ce poți să-mi faci mie că nu 
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vreau să-mi plătesc gunoiul, care-i treaba ta că mă duc și arunc acolo? Au fost și 
care au stat mai demult și care au venit mai târziu. Și n-are rost să dau nume, dar, 
toată lumea, mergeți și întrebați și pe Greta Petru și pe Ernest, pe fiecare pe care în-
trebați, toată lumea știe despre cine vorbesc. Luau sacii de gunoi și aruncau pe deal. 
Când aruncau, se împrăștia tot gunoiul. Apoi puteai să tot faci curat că… Deci, prin 
toate metodele am încercat. Cu buna, cu… numai cu bătaia n-am încercat. Ea știe. 
Cum ieșeam noaptea acolo? Că ieșeam noaptea și strigam: bă, nu mai ardeți focul, 
dar nu puteai să-i bați pe oameni. Nu puteai să mergi să-i bați. Îi spuneai bă, nu mai 
arde, mereu țipai o găleată de apă pe foc. 

EV: Și nu puteai să chemi poliția?
FPA: Știți cum e, poliția e numai când nu trebuie. Veneau, dădeau amendă și mer-
geau în treaba lor. Deci, sunt familii aici, vă spun cu mâna pe inimă, sunt familii care 
merită să steie aici, care nici nu au ce căuta în societate, vă spun sincer. Și le-am 
spus și lor în față și la ședințe. Sunt familii care merită să stați aici, nu vă supărați, că 
degeaba ceri condiții dacă tu nu, nu îți place să meri la muncă. La ce-ți trebuie ție 
cheltuieli de bloc, curent, apă caldă ș.a.m.d. dacă nu ești în stare să dai 20 de lei aici. 
N-au dat 3 lei la gunoi. Vedeți ce-i acolo? Din cauza lor, le atârnă o greutate mare 
pe umeri, care știu și care au gura mare și se plâng că sunt aici, dar pe ei atârnă 
greutatea că ne-au mutat aici. Dar nu le-am spus? Și domnul Titi și aici le-am spus, 
dar un om nu poți să schimbi de pe o zi pe alta, dacă el așa e, cum sunt ăștia. Sunt 
din pădure, le-am atras atenția, dar omul, așa e el, că nu se schimbă, nu poți nici cu 
bătaia, nici cu poliția, nici cu nimeni. Și eu, cum ne-am mutat de acolo, sunt perfect 
de acord ca să ne mute de aici, pentru că n-am știut să prețuim strada asta. Și toți 
suntem de vină, că ăia 5 o greșit, n-am știut noi să luăm atitudine și cum să-i punem 
la punct. 5-10 câți o fi fost, câte familii au fost. N-am știut noi să luăm măsuri și să 
avem o atitudine, să chemi de fiecare dată poliția, de fiecare dată Primăria pe ei: hai, 
domnule, vezi ce face, nu suntem noi de vină, uite ce se întâmplă. Că așa-i normal, 
oamenii de acolo de la blocuri o fost sătuli deja, de noi și de vecinii de peste drum. 
Dar o fost la care i-o părut rău, care erau în relații foarte bune cu noi și la care am 
muncit, chiar i-o părut rău. 

EV: Și în oraș cum ajungeți?
FPA: Acum când mergem la cumpărături, atât... asta-i viața noastră socială. Mergem 
la cumpărături și venim acasă. În piața Mărăști, acolo unde am fost obișnuiți ori la 
Iulius Mall. Mergem, ne facem cumpărăturile și venim acasă. Cam așa, pe săptămână 
cred că mergem, o dată, da. Și după aceea gata. Am mai fost la un film, de trei luni 
am fost. E și greu să vii din oraș și e greu să mergi în oraș. Și cu mașină, și fără, tot îi 
greu. Și oricum îi consumul. Mergi până în oraș, vii înapoi, trebuie de 20 de lei ben-
zină. E foarte nașpa că ne-o mutat aici. Pe Coastei era mult mai bine, dar vă gândiți 
că noi eram prieteni cu absolut toată lumea din Mărăști, din zona aia, începând din 
Coastei, până în groapă, până pe Aurel Vlaicu, toată lumea ne cunoștea. Cel puțin 
pe mine și eram prieteni cu toată lumea și aveam prieteni și veneau la mine sus și 
mergeam la ei acasă ș.a.m.d. Dar de când m-am mutat aici, nu. Păi, vă dați seama. Au 
venit chiar când ne-am mutat, au venit majoritatea, cam toți prietenii au venit și s-au 
prins de cap, au zis: vai de capul meu, săracu de tine, ziceau, nu stai aici! Deci noi 
nu suntem obișnuiți cu, ce să zic, sper să vorbesc în numele tuturor, sau a majorității, 

nu suntem obișnuiți cu zona asta, cu modul ăsta de trai. Vă gândiți că n-am reușit să-
mi găsesc un loc de muncă din anul trecut din decembrie. Și am CV-uri peste CV-uri. 
Am fost la Baumax, la Dedeman, la Profi, am lucrat, dar n-am reușit să țin pasul că... 
e foarte greu... Dar e foarte, foarte greu. Păi, dacă vă gândiți că întârziu 5 minute la 
autobuz, următorul vine peste o jumătate de oră. Automat eu întârziu în fiecare zi la 
lucru. Să zicem, nu pot coborî de câini, că așa îi, dimineața, o să vedeți, dacă stați 
aici într-o seară, și vreți să coborâți la 4.30 jos, nu puteți coborî de câini, se adună 
și nu poți să cobori. Și atunci să zicem dacă întârzie, orice eveniment, poate trece 
trenul, la linia aia și trebuie să aștepți, automat eu ajung mai târziu în stație și pleacă 
optul. Păi, să fii preventiv, mergi și stai la 4 în stație, na... nu poți ține pasul, dacă n-ai 
mașină personală îi foarte greu ca să deplasezi, să mergi, să vii...

EV: Și totuși cum vă descurcați, unde vă căutați?
FPA: Am trăit toată iarna, până acuma, din banii din ce am muncit în toamnă. Am 
fost în Norvegia și am lucrat, am câștigat niște bănuți, am ținut în bancă. Din banii 
ăia am trăit până acum. Tot așa… economicos, am mai cumpărat și eu niște telefoa-
ne, le-am vândut, dar în general, așa economicos, așa frumos, calculat, tot scoa-
tem niște bănuți și așa am trăit. Acum nu prea știm ce să facem. Mai ar fi ceva, să 
mergem în Italia, la muncă pe acolo, să… Ar fi o soluție, ar fi, să știți… Dar de când 
stăteam pe Coastei, tot făceam așa. Așa am reușit ca să-mi construiesc și acolo, și 
tot așa, cum să zic, am reușit să supraviețuim că nu te îmbogățești nici dincolo, că 
vedeți cum e.

EV: Cum ați ajuns în Norvegia?
FPA: În 2006, munceam aici în Apahida în service și a venit un taximetrist și mi-a 
arătat în Piața un anunț. Și am sunat și eu așa m-am dus. Și am ajuns să mă înțeleg 
foarte bine cu oamenii de acolo, foarte OK. Și m-am dus în fiecare an, în primăvară, 
în iarnă, dar mai mult în iarnă, că atunci am avut de lucru, dar m-am dus și primăvara. 
Și așa am reușit să am ceva… Da, chiar o fost OK munca aia, banii ăia, tot ce s-o pro-
mis. Cazare, tot, tot. Doar pe sezon era. Și tot timpul mergeam în alt oraș. Deci anul 
ăsta am stat într-un oraș, următorul în altul. Foarte rar am lucrat de două ori în același 
oraș, în același service. Așa am și reușit să-mi construiesc acolo, dar vă dați seama, 
acum iar de la zero. Iar îi foarte greu, iară până îți aduni o sumă, iar investești, după 
aceea iar să fi de la zero. Deci e foarte greu, îți taie din curaj, să-ți faci copii, îți e și 
frică să faci un copil.

EV: Păi, acum, în ziua de azi, asta se întâmplă, la mulți. Că nasc copii mai târziu, nu? 
Chiar și peste 30 de ani. 
FPA: Dar vedeți cum suntem, la noi la romi, cam toți se miră, că ai 27 de ani, 24-25, 
că n-ai nici un copil. După cum vedeți, mai toți au copii, și na, te și simți așa mai prost. 
Mai râd de tine și… Normal că ne e frică ca de dracu să fac un copil, că nu neapărat 
că ne este frică de responsabilități, dar ne este frică că n-avem ce să oferim. Ce să 
fac, să-l țin să se chinuie cu mine, aici, o săptămână, dincolo o săptămână, să-l port 
după mine. Așa că suntem noi doi, asta e, dar să mai porți și un copilaș după tine, ce 
să-i oferi aici? Eu n-aș vrea să-l cresc aici, dacă mă credeți. Nu mi-aș dori pentru el să 
crească aici. Degeaba pot să-i dau toată educația, în casă să vorbească așa de frumos, 
și să se comporte exemplar, și când iese afară să… numai prostii să facă… nu mi-aș dori… 
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Acum, că am reușit să am și eu mașinuță personală, mă mai descurc. Dar totuși e 
foarte greu cu locurile de muncă și dacă mai și spun unde stai, ești terminat. 

EV: Și cu ce treburi mai mergeți în oraș?
FPA: Păi, gândiți-vă, eu trebuie să mă duc, că eu îmi continui studiile, mă duc la seral. 
În Miu, la Napoca. Na, vă dați seama, în capăt în Mănăștur, și tre’ să mă duc acolo cu 
8-tul, după aceea mă duc jos, după aceea iau altul, o oră jumate fac până acolo. E 
foarte greu. Nu pot să mă duc zilnic, mă duc și la cursuri, mai mă duc la teze, să trec 
clasa. Chiar dacă nu prea rămân cu nimic, că n-ai ce să înveți dacă nu mergi zilnic, 
nu ai cum...  Dar lecțiile se fac la serios. Și e seral, nu-i fără frecvență. Și se termină 
cu BAC-ul. Eu o să mă duc până la BAC, și atunci o să mă pregătesc, o să-mi plătesc 
profesor și, eventual, o să învăț atunci toată materia și după aceea o să mă duc... 
Acum am 12 clase și mai e un an, 13. Eu uneori mergeam și la lucru, apoi fugeam la 
școală și după aceea veneam acasă. Deci, ea nu mă vedea deloc, practic. Numai 
când veneam seara la 9. Atunci ne vedeam o oră și gata. A muncit și ea, a fost la o 
fabrică de pantofi, a lucrat. Dar foarte greu era, dimineața săraca, printre câini, pe 
acolo, că nu aveam mașină. Ziua când venea, se mai lega careva de ea. Ei sunt 
cinci frați. Una dintre surori stă cu noi aici. Și restul fraților sunt mai încolo, mai sus 
stau. Ei au primit o locuință. Au fost cinci frați și maică-sa. Au primit locuință, au 
avut noroc. Când ne-au mutat, am stat cred că vreo zece într-o căsuță. Eram 10! Și 
un copil mic. Ei s-au dus în Italia. Cu soțul, cu copii, și toți sunt plecați în Italia. Da, 
nu mai vin de acolo. Că n-au ce face aici, vă dați seama. Erau dinainte plecați. Ei au 
fost plecați de când stăteam pe Coastei. Nu-i ușor... În Calabiria sunt ei. Chiar jos 
de tot, lângă Sicilia și chiar n-au treabă cu românii, se înțeleg foarte bine. Chiar vin 
oamenii la ei în casă, italienii și... vin și îi cheamă la muncă și ajută și îs foarte de 
treabă în zona aia. 

EV: Și cu trei persoane e greu aici, îți împarți așa viața în spațiu... la culcat, la trezit, la 
spălat, la gătit...
FPA: Îi greu. Vedeți că n-avem nici mobilă. Unde s-o punem? Mobila mea e la o mătu-
șă. În Iris, e la o mătușă și mobila și am avut și haine și tot tot tot. Vedeți hainele cum 
stau aici, n-avem unde să le pune practic. Unde să mai pun? Nu, în orice caz, vedeți 
cât e de înghesuită.

EV: Știu că se discută de un ONG al comunității...
FPA: Haideți să vă spun ce cred eu. Eu cred că o fundație, ONG, orice ar fi, dacă ar 
fi să fie făcut, ar trebui să fie făcut ca beneficiar să fie toată strada. Să nu se poată 
scoate banii fără să fie de acord toată lumea. Sau să facă numai pe un scop. Da, mă, 
scoți banii, dar numai pentru construcție. Și altcineva să fie, cum să vă spun, ca și un 
paznic al contului, deci și el să zică: băi, îi bine să faci asta. Păi, asta ar fi un alt nivel 
de organizare a comunității, să puteți să discutați, luați decizii, vă alegeți o condu-
cere dacă… Degeaba am face un ONG, că și eu pot să-mi fac. N-are rost să vă mint, 
chiar am avut de gând să strâng toate filmările și articolele din ziar și am vrut să mă 
duc în Anglia, să-mi cer ajutor social acolo. Să-mi cer, nu știu, de muncă. Nu știu, să 
mă duc să-mi cer, cum a fost cu moldovenii. Da, moldovenii de peste Prut au ajutor 
social acolo și au case și au locuri de muncă și sunt tratați mult mai bine decât noi. Și 

chiar am avut de gând să mă duc cu Săndel [Greta]. Nu știu, vroiam să profit cumva 
de ghinionul ăsta, măcar să încercăm. Dar apoi… Și nu am mers. Dacă e să se facă o 
asociație, așa ar trebui să se facă, nu beneficiar eu, să… mai știi? Omul se schimbă 
când vede o sumă, să zicem 30.000 de euro, dau un exemplu, nu că ar fi o sumă 
colosală, când îi vezi acolo, omul se schimbă, când vede bani, știți cum e… na, îi 
părerea mea… și e foarte greu să strângem fonduri. Că pe urmă, cum ziceți, nu e su-
ficient să ai o locuință, trebuie să și o susții și pentru asta ai nevoie de loc de muncă 
și atunci ONG-ul ar putea eventual să vină cu un asfel de proiect, care să creeze, știu 
eu, o cooperativă, sau ceva, unde se produce ceva… să poată susțină comunitatea. 
Sau programe pentru copii la școală. Totuși, vedeți, cine are bani, de ore suplimen-
tare, reușește mai bine și la școală. Și atunci să ai programe după școală care să-i 
ajute pe copii să avanseze, să țină pasul cu ceilalți care au condiții mai bune acasă. 
Mă rog, asta e, unii au, alții n-au. Deci e bună asociația din punctul ăsta de vedere 
că poate responsabilizează oamenii mai puternic. Dar oamenii ar trebui informați, că 
aici oamenii, știți cum e, speculează, oamenii ar trebui informați corect: uite, bă, ce 
se întâmplă dacă semnezi, uite ce se întâmplă dacă facem asociația asta… trebuie 
informați corect. Eu fac o asociație și asociația o fac eu sau îți dau informații puține. 
Oamenii trebuie informați, că atunci oamenii te susțin. Eu când am auzit, n-am știut... 
asociații de locatari, nu știu ce vrei să faci. Că și mie mi-a dat explicații puține. Nici 
n-am înțeles pentru ce… Dar nu cred, oricum o să vorbească, chiar dacă se realizea-
ză asociația asta. Eu cred că o să fie un lucru bun, numai să se procedeze corect și 
să fie cineva care să-l îndrume pe nea Titi, că singur nu cred că o să reușească. Nici 
eu nu sunt în măsură că nu am nicio cunoștință, niciunul n-are de aici o cunoștință, 
despre ceea ce înseamnă, trebuie cineva care să-l ajute, să-l îndrume, să aibă grijă 
de fundația aia, dacă se face, sau asociație, ce o să fie. Trebuie îndrumat că, nu poți 
să zici că are experiență, că nu a avut niciodată asociație, nici unul dintre noi nu știe 
cu ce se mănâncă.

EV: Prin procesul cu primăria, cum s-a decis, sau v-ați înțeles cu avocații? 
Despăgubire cât să cereți? 
FPA: Bine, sincer să spun, ar fi fain să-ți dea o despăgubire, chiar și modică, că simți 
că ai câștigat ceva și și-au recunoscut greșeala. Dacă tot au spus că astea sunt lo-
cuințe pentru toată lumea, atunci cine stă pe listă de așteptare, dă-i și lui o locuință 
de asta, nu? Nu vi se pare corect? Bă, frate, mai fă aici vreo 15 de module de astea, 
și dă la toată lumea care te așteaptă. Că e o soluție, nu? Așa te scapi de toată lumea 
care n-are locuințe, dai aici pe deal. Na, ia să văd, care e de acord să vină aici? Că 
îmi zicea un domn de la Poliția Comunitară: aaa, păi eu așa aș fi stat aici. Zic eu: bă 
omule, tu de primeai aici, mai bine dormeai sub pod. 
Ei vorbesc că își dau silința și fac tot felul de programe, ca să integreze romii în soci-
etate, că nu vor să se integreze, că degeaba se chinuie ei, am văzut într-o zi la tele-
vizor, că foarte greu integrezi romii în societate. Păi, asta-i integrare? Păi, dacă nu-mi 
oferi, adică nu că nu-mi oferi, că nu stăm cu mâna întinsă, dar din moment ce m-ai 
luat dintr-un loc în care eram deja integrat în societate și mergea bine și eram fericiți, 
și n-aveam grija zilei de mâine și ne muți aici pe un deal, așa mă integrezi tu în socie-
tate? Nu știu, dacă ne mutau în altă parte... dacă făceau în altă parte, oriunde era mai 
bine decât aici. Deci noi ne mulțumim dacă ar primi 5 într-o parte, 3 în alta, 2 în alta, 
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oricum... Și dacă ne-ar pune toți la un loc, ne-am mulțumi și dacă ne împrăștie, cum 
vor ei, aici în Cluj. Aici în Someșeni, unde o fost fostul Oser... Unde merge 36. Acolo 
au primit și români, foarte mulți români. Dar este bloc unde stau foarte mulți țigani. 
Într-un bloc. Și eu ziceam că era soluția cea mai bună. Cum au construit, putea să 
facă un bloc și aici. La fel de simplu cum le-au făcut modulele ăstea, puteau să facă 
un bloc, și atunci oamenii nu cred că erau așa, era altcumva. Era un bloc și aveai o 
bucătărie și o cameră, erai super mulțumit. Și bine, unele condiții, să aibă gaz, să fie 
cald și gata. Duș. Dacă avea omul un duș în casă și baia lui în casă și o bucătărie și o 
cameră, era mai mult decât mulțumit. Dar aici toate s-au adunat. S-a adunat rampa, 
s-a adunat spațiul mic de locuire, șobolanii. Șobolani foarte mari, cât sticla asta. Păi, 
aici în casă până când am scăpat de ei? Acum în decembrie... M-am enervat, aveam 
și noi, am avut cuib aici. Am avut și mici dar a fost și mă-sa care i-a făcut. Și sunt și la 
rampă, de ăia mari... și ies și de acolo din rampă. Unde-i gunoi, acolo și ei. 

„Nu ne place aici, 
mamă, hai să merem 
înapoi la casa 
noastră!” 
Elena (Rita) Greta

Elena Greta, Rita pentru apropiați, este președina Asociației Comunitare a 
Romilor din Coastei, Cluj-Napoca (http://coastei-ro.eu). În interviul din 2012, 
Rita povestește despre evacuare, despre condițiile din Pata Rât, despre cum e 
să crești patru copii și despre cum se ajută reciproc familia extinsă.

Hajni Harbulka: Cum ați ajuns în Pata Rât?
Elena Greta: Am fost evacuați, în 2010, pe 17 decembrie, și am fost aduși de pe 
strada Coastei. Din Mărăști am fost mutați pe Pata Rât, între gunoaie, la minus 20 de 
grade. Am stat pe Coastei din 1994 până în 2010, dar sunt familii care au stat 30 de 
ani, este o bătrânică care a stat acolo 50 de ani, toți au stat de la 15 ani acolo. 

HH: Și înainte de Coastei?
EG: Înainte de Coastei am stat cu părinții, am stat la bloc pe Aurel Vlaicu. Au vândut 
părinții apartamentul și au luat casa de pe Coastei și am stat acolo. Înainte de Aurel 
Vlaicu, am stat pe Partizanilor, către Busuiocului. Acolo am stat, tot casă părintească 
a fost. Și a primit mama mea pe timpul lui Ceușescu apartament din Mărăști, am avut 
apartament cu 4 camere. Fiind singură maică-mea, au fost greutăți foarte mari, că 
ea a lucrat singură. Noi fiind copii, umblam la școală și n-a mai putut să susțină apar-
tamentul. Și atunci l-a vândut și a cumpărat casa de pe Coastei și ne-am mutat acolo. 
Și acolo ne-am întemeiat câte o familie. Și a fost o clădire, că acolo erau patru clădiri, în 
care înainte să ne mutăm noi a fost un atelier de reparat mașinile. Și muncitorii de acolo 
ne-au dat voie să ne facem noi câte o cameră că era foarte devastat. Și din banii noștri 
am făcut câte o cameră. Și ne-am făcut copii și am stat, n-a avut treabă cu noi nimeni. 

HH: Părinții de unde provin?
EG: Părinții mei sunt din Cluj, noi numai din Cluj suntem, nu suntem de altundeva. 

HH: Câți frați sunteți?
EG: Noi suntem 5 frați, două fete și trei băieți, care toți au copii. Fratele meu cu 
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cumnata și cu copila lor or primit o parte de pământ. Deci din toți 5 frații, au primit 
casă numai doi. Eu cu soră-mea, restul n-am primit. Pentru că nu s-a ajuns să dea la 
toată lumea. Pentru că știți cum îi? Ne-au pus câte 2-3 familii, într-o cameră de asta. 
Și asta este situația. Aici, în camera asta suntem normal 11 persoane. Eu am patru 
copii, concubinul, fratele meu cu nevasta sa, și cu fiica, maică-mea. Acum ați văzut-o 
pe doamna aia, este soacra mea și ea stă tot la mine, pentru că dânsa n-a primit ni-
mic și mai stă la mine o perioadă, mai merge la celălalt copil o perioadă și uite așa. 
Deci, este o situație foarte grea. Pe jos dormim, pe jos. În paturi dorm copiii și noi 
ăștia mari, pe jos. E o situație grea, dar asta este chestia, noi luptăm.

HH: Și mama dvs. când a primit locuința aceea de pe Aurel Vlaicu, unde a lucrat? 
EG: Maică-mea lucra în alimentația publică. Are 25 de ani de muncă, acuma este 
în șomaj, este șomeră. Acum maică-mea stă aici mai sus puțin, la fratele meu, 
pentru că a văzut, i-a fost tare milă de copii și atunci a preferat să meargă la 
fratele meu, ei fiind numai 4 persoane, să mai ne dea un pic de spațiu, nouă. 
Dar tot împreună suntem, împreună gătim, împreună mâncăm și asta este situa-
ția. Așteaptă să i se gată șomajul, că deja i s-au oferit 3 sau 4 locuri de muncă. 
Maică-mea o lucrat și la încălțăminte, a lucrat la spălătorie. Spăla pentru resta-
urantele astea mari din Cluj, în alimentația publică, ducea marfă la alimentări, la 
restaurante, lucra pe o mașină. Deci maică-mea, practic, a început să lucreze 
de la vârsta de 14 ani. O tot lucrat, deci ea și acuma-i comunistă, ea se crede pe 
timpul lui Ceaușescu, săraca.  
Maică-mea e cea mai mică dintre frați. Ei sunt 6 frați, cred, sau 7. Deci 4 sunt de la 
aceeași mamă și 2 cred că de la altă mamă. Ea e singura fată dintre toți băieții. Doi 
dintre ei au decedat. Aici are doi frați, pe domnul Creta Ernest și pe Creta Petru, și 
mai are un frate în Mărăști, care stă pe Aurel Vlaicu, la bloc. Deci maică-mea e cea 
mai mică dintre frați. Eu îs făcută din flori. Deci nu-s recunoscută de tată. Suntem 4 
frați, cu același tată dintre care numai unul este recunoscut. Și s-o recăsătorit mai-
că-mea, a mai făcut un băiat, ăsta cel mai mic dintre noi, Toni. Și așa că numai ăsta 
mare îi recunoscut de către tată, restul suntem pe numele lui mama. Îl știm pe tata 
și ne vorbim și ne căutăm și-l respectăm, da. El stă pe Cantonului. Și-a întemeiat o 
familie, are doi băieți cu o femeie, deci fiecare își vede de treburile lui. Eu am fiica 
și copilul ăsta mare, eu n-am fost căsătorită niciodată, deci am trăit în concubinaj. 
M-am despărțit de tatăl lor, când ei erau foarte mici, eu i-am crescut cu ajutorul lui 
maică-mea. Și m-am recăsătorit, dar tot nu-s cununată, cu al doilea soț, sunt cu el de 
9 ani și am mai făcut doi copii cu el. Asta este. 

HH: Ce studii aveți?
EG: Eu foarte puține clase am, eu am patru clase. Dar în vremea aia, pe timpul lui 
Ceaușescu așa a fost pentru că maică-mea lucra, eu trebuia să am grijă de frații mei 
mai mici și trebuia să stea cineva cu ei, să îi supravegheze, să le dea să mânânce. 
Și atunci am făcut numai patru clase terminate. Practic am cinci, dar dacă ultimele 
două săptămâni, înainte să se dea vacanța mare, n-am mai mers la școală... Am fă-
cut la Gheorghe Lazăr, la pedagogic. O fost o școală bună și e până în prezent. Am 
avut posibilitatea și am și acum să merg la A doua șansă. Dar au venit copiii, așa, 
prea repede... și n-am mai avut timp să mă împart, că am și lucrat și eu și mi s-au 
îmbolnăvit copiii și atunci... 

HH: Unde ați lucrat?
EG: Am lucrat la încălțăminte, am lucrat la restaurant, am fost ajutor de bucătar, am 
mai lucrat la o firmă, dar n-am lucrat foarte mult, numai 4 luni. Unde se putea, da. Și 
am stat cât am rezistat. Acum nu lucrez. Pentru că înainte să fim demolați, am lucrat 
în restaurant în Feleac, dacă știți, la Cortez, am lucrat acolo 2 ani. Și aș putea să 
mă angajez, nu-i vorba de aia, că pot să mă angajez oricând, dar știi care-i situația. 
Îi groaznică și cu buletinul ăsta. Că eu am buletin aici, am fost obligată să-mi fac 
pentru că a trebuit să fac la fiul meu buletin cartelă și avea tot de asta lipsă spațiu, 
mă înțelegi? Am zis că dacă acum am contract, să mă duc să-i fac buletin. Eu am 
avut buletin pe Coastei, că m-a luat în spațiu unchiu-meu și mi-a făcut cartelă acolo. 
Acolo am avut cameră, bucătărie. Am fost singură în curte, am avut baie separată, 
deci n-am avut tangență cu nimeni, numai eu și familia mea. Și normal că a trebuit 
să-l dau pe ăla în schimb să pot să fac aici. Și cu buletinul ori și unde mă duc, știi, se 
uită lumea așa, Pata Rât, că toată lumea știe că în Pata Rât se depozitează gunoa-
iele, mă înțelegi? Și cam, no. De multe ori zic că stau în satul Pata la cunoștințe. Nu 
mi s-a spus mie personal, dar au spus la multe persoane de aici, care au fost să se 
angajeze și au zis: nu, din Pata Rât nu luăm. Deci orice stradă aveai, numai Pata Rât 
să nu fie pe buletin. Și dacă mergi și îți faci buletin cu lipsă spațiu, nu te ia, că de ce 
n-ai adresă. Deci, e cu două tăișuri. Acum vreau să mă duc și eu să mă angajez, o 
să fac tot posibilul, nu știu cât o să rezist, pentru că eu am o sarcină foarte grea. Eu 
dimineața mă trezesc, mă duc cu copiii la școală, îl duc pe ăsta mic la grădiniță, e la 
patru ore. Nu mai vin acasă, pentru că nu întotdeauna am bani de bilet, autobuzul 
care duce copiii la școală vine de trei ori pe zi, la 7.30, după-masa la 12.30 și ultima 
cursă îi la 14.30. Eu n-am cu cine să-l las. Și cam asta o să fie greu pentru mine, să 
mă duc să mă angajez. Dar mă duc, pentru că nu mai pot să stau în sărăcia asta, să 
aștept să-mi cadă din sus. 

HH: Concubinul lucrează?
EG: Da, concubinul lucrează în construcții, acum el lucrează în Florești, îi trebuie în 
fiecare zi câte 8 lei, bani de drum la Florești, 4 încolo, 4 încoace, dar el săracu mer-
ge. Deci lucrează pentru 12 de milioane pe lună, din care plătim cheltuielile, pentru 
că plătim apa, plătim lumina, plătim chiria și ne mai rămâne și nouă. Și eu iau ajutor 
social, nu-i o sumă mare, că e 2 milioane 9 sute, bani vechi, dar totuși mai acoperim 
ceva cu banii ăia. Cât de puțin, dar e bine.

HH: Cum a fost cu lucrurile pe care le-ați luat cu voi?
EG: Înainte de ne-am mutat aici în decembrie, noi ne-am pregătit acolo sus, pe 
Coastei, că ne vin sărbătorile. Eu mi-am făcut bucătărie, beton în curte. Că nici nu era 
bine uscată curtea, erau puse scânduri, să nu umble copiii pe betonul ăla proaspăt. 
Și am primit vestea că trebuie să ne mutăm și, îți dai seama, n-am avut colindători. 
Nici n-am simțit că e sărbătoare. Nici măcar copiii. Nici n-am vrut să le fac brad, cre-
de-mă ce îți spun. Câte ni s-o stricat! S-a prins mucegai. O grămadă de lucruri. Eu îți 
spun, țiganii ăștia de jos au venit și au cumpărat mobilier de la oamenii de pe aici. 
Și covoare, televizioare, frigidere și tot felul. Că n-au avut unde să le pună. Și au 
vândut la ăștia de aici jos… Știi ce a fost aici, n-ai putut nici ușa s-o deschizi! Și m-am 
dus la o mătușă din partea lui maică-mea, deci la fratele ei. După două zile când am 
venit acasă, am pus soba înăuntru, s-au făcut uzi pereții, mă înțelegi? Dar când s-a 
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făcut căldură, am făcut paturi pe jos. M-am apucat cu cumnata să punem din lucruri 
așa cât de cât să facem un pic de loc, am pus haine, plapume, pături jos. Păi, când 
dimineața ne-am trezit, Hajni dragă, tot eram uzi la spate. Nu știam de unde suntem 
uzi. Și când am ridicat sus hainele, covoarele, pline de apă erau, trăgeam paturile, 
ștergeam apa peste ciment, curgea apa, ai de capul meu! Și s-a extins mucegaiul 
până acolo sus la tavan. Foarte rău a fost! Am și zugrăvit, dar degeaba. Și toată ziua 
făceam focul, geamurile deschise, cu ușa, să fie și curent, să se poată usca. Păi, 
nepoțica mea în fiecare săptămână mergeam cu ea la urgență, făcea bronșită din 
cauză la mucegai. Foarte periculos e mucegaiul ăsta. Apoi s-a îmbolnăvit copilul cu 
stomacul. Din cauza mirosului. În orice caz, a fost foarte greu. Păi, mai sunt încă apar-
tamente, acolo mai sus un pic, care știi ce mucegai au? Flori, tu! Așa, ni, ca ciupercile 
și în tavan, așa. Eu încă să zic mersi, că nu mai am. Că și eu am avut. Dar în iarna asta, 
nici apă n-am avut, nici mucegai. Dar alții, bieții oameni… Nu a avut timp nici să se 
usuce, că a venit omul ăla, care a făcut construcția, știi, și, crede-mă ce spun, am mers 
după el, afară, și l-am chemat în casă noaptea și să-i arăt ceva. Crede-mă, i-au dat 
lacrimile, a văzut cum curge apa pe pereți și atunci o zis către noi: scumpa mea, noi 
am fost obligați să facem. N-a dat nume: au zis de la primărie să facem la repezeală. 
Zice: nimica nu-i bine făcut. 

HH: Și după ce ați fost mutați, aveți acum contracte de chirie?
EG: Avem contract de chirie, da, pe doi ani. Trebuie să vedem, că domnul Creta 
a spus că s-ar putea să ne prelungească. Nu știu. Plătim maxim până în 30 de lei. 
Noi mergem personal, acolo pe Moților, unde se fac buletinele. Acolo plătim la 
casierie, la etajul 1. Personal merge fiecare și își plătește. Ne plătim și cheltuielile. 
Aici pe palier strânge cineva pentru că e comun. Vine apa și lumina pe aparta-
mentul 1, deci la toate apartamentele, cine stă la apartamentul 1 pe numele ăla 
sunt făcute chitanțele pe apă și lumină. Și strângem banii și merge… Până acuma 
eu am adunat banii, dar am avut un conflict cu vecinii mei și am renunțat și i-am 
dat la doamna de la apartamentul 1. Deci, suma, cam cât e, până la un million aju-
gem, iar pe timp de iarnă depășim milionul. Dar așa cu cheltuielile, ne vine, apă 
câte 4-500 maxim. Am plătit 15 milioane 900 în iarnă la comun. Curentul plătim 
pe apartament, deci vine 3 milioane împărțit la 4. Apa am pus-o pe persoane, că 
cel mai bine, vezi tu, alții sunt 2 persoane, alții 3, alții 10, 20, nu la toată lumea le 
convine să plătească, și atunci… Și dup-aia am hotărât să plătim apa pe persoane 
și curentul pe apartament. În afară de apartamentul 1, care nu și-a tras apa în casă, 
restul toți avem apă în casă. Am tras apă pentru mașină mai tare. Eu vreau să mă 
separ cu baia, să-mi sparg în casă, să-mi fac baie separat. Atâta ne certăm pentru 
baia asta. Holul ăsta e cel mai mizerabil, tu n-ai văzut? Am zis să zugrăvesc holul, 
dar am zis că dacă dau câte 50 de lei, 5 lei, practic, să-mi plătească vopseaua, 
vopseaua bani o costat. O făcut fițe pentru 5 lei. Dar, na, foarte bine, rămâneți 
așa! Că nu mă interesează. Am vrut să pun faianță, pe hol, jumate. Dar la vikingii 
ăștia... Doamne și ferește! Am faianță, acolo stă în cutie, dar las acolo, că nu cere 
de mâncare. Poate dacă picam cu frații mei, pe hol, era cu totul altceva, cu cel mai 
mare drag, dar așa… foarte multă ceartă… Asta am vrut să fac, prima dată când ne-
am mutat. Și n-am putut, au zis că ne trebuie aprobare de la Primărie. Actele sunt 
făcute deja, știi. N-am putut.

HH: Copiii cum au suportat? 
EG: Foarte greu. Tot timpul ziceau să merem înapoi la casa noastră pe Coastei. Tot 
timpul. Nu ne place aici, mamă, hai să merem înapoi la casa noastră! Păi, unde să 
merem, că ne-au demolat. O trecut, na, asta e, ce să faci, am trecut și peste asta. Tu, 
copiii s-au acomodat acum. Nu se omoară, ei numai aici stau la joacă în împrejurimi. 
Acolo jos, între ceilalți, nu merg. Dar speră și ei săracii. Fiică-mea e la școală, am 
unul mic în clasa întâia și am ăsta cel mai mic de 5 ani, care-i în grădiniță, în Mărăști. 
Cam ar trebui să meargă la școală, pregătitoare, clasa 0 practic, dar cică aici este o 
mare problemă că nu vor să primească de pe Pata Rât copii. Am fost și m-au refuzat. 
Că prima dată și prima dată trebuie să ia străzile de care aparțin. Și dacă o să mai 
rămână locuri, atunci poate o să facă o excepție. Că cică dacă mai ai copil la aceeași 
școală, beneficiezi. Dar deja la multe școli, cu toate că nu-s ocupate locurile, este 
afiș pus că toate locurile sunt ocupate. Și am fost și la Inspectoratul Școlar. Ni s-a 
spus că au primit hârtie de la Ministerul Învățământului, că copiii de pe Pata Rât, co-
lonia nouă, aparține de Ion Agârbiceanu, fosta generală nr. 5. Aia de pe Fabricii. Și 
acuma așteptăm, că s-a dat și la televizor, că toți copii care nu sunt înscriși la școală, 
nu aparțin de nicio școală, în etapa a patra, deci din 2 mai, se pot face înscrierile la 
Ion Agârbiceanu și o să mergem atunci. Nouă ne convine. Pentru că eu am doi copii 
acolo. Fiică-mea e acolo din clasa întâia, acolo este acum în clasa a VII-a, băiatul în 
clasa întâi, merge în clasa a II-a, învață foarte bine. Îs bucuroasă că învață copiii mei, 
acolo este o școală cu multe criterii, dar chestia e că nu-s nici așa de buni profesorii, 
că mai fac și ei discriminări. Peste tot se întâmplă. Deci, fiică-mea îi singura țigancă 
din clasa ei. Și vreau să spun că toți profesorii se mândresc cu ea, pentru că n-au 
probleme cu ea și n-au avut niciodată. De câte ori a fost ședință, eu n-am auzit nimic 
rău despre ea, numai de bine. Nu învață numai de 10, dar își dă interesul. Pentru că 
ei văd că fără școală nu faci nimic, că nu faci absolut nimic fără școală. Eu dacă n-am 
școală și am posibilitatea ca fiică-mea să termine, să zic, liceu, sau o facultate, de ce 
să nu sprijini? Nu? Tragem cum putem, dar asta e viața, merge înainte. 

HH: Și în oraș unde mergeți?
EG: În oraș noi mergem cel mai mult în zona Mărăști, acolo facem și cumpărături, de 
la piața Mărăști. Acolo-s copiii la școală, la grădiniță. Stăm la cursă, stăm să venim 
cu cursa acasă. Stăm acolo în stație la Profi. Am fost la catedrală, dar în rest când 
mai avem treabă, eu iau ajutor social, mai mă duc la Finanțe să-mi fac actele, mai mă 
duc la Primărie, deci ieșim prin oraș zilnic. Patru ore numai aia facem.  Mergem la se-
cond-uri, mai ne băgăm la magazine, ne mai uităm, mai luăm câte ceva la copii când 
avem bani. Deci noi zilnic vedem orașul. Mai stăm cu copii în parc... Chiar înainte 
ce să ia vacanța copiii, am mers acolo sus pe Coastei, în parcul ăla. Foarte încântați 
erau copiii și la un moment dat zice ăsta mic: mama, ni, aci a fost casa noastră. Deci 
știa locul, știa în care parte o fost casa. Acolo se face acum un bloc, dar e făcut gard, 
că nu poți să treci, cum urcam noi pe partea aia, numai pe partea cu scări se poate, 
din spate de la piața Mărăști. Se face ceva bloc și acuma sunt numai bănci, hinți, 
părculeț. Și pentru bicicliști, o făcut o străduță de aia. Dar se plâng vecinii! Da, că 
de când ne-au mutat, îi cuplărai acolo, se adună tineretul, fac scandal. Că după ce a 
trebuit la primar să facă parc, tot timpul mere jandarmeria acolo și a făcut plângeri în 
Primărie, că merg acolo tinerii ăștia, se droghează, beau, sparg sticle. Mai mergem 
pe la neamuri, și avem neamuri, stau acolo în Mărăști... Nu-mi place să mă duc în 
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Iulius Mall pentru acolo nu-i proaspătă carnea. Schimbă etichetele ălea, mă duc la 
piață și iau eu ce carne îmi place mie. Na, bine, că mai trimit copii aici la magazine, 
să mai îmi ia pâine, țigări, cafea, suc. Dar mezeluri și cărnuri nu. Tu, în magazinul asta 
e foarte scump, foarte scump! Îți dai seama, o sticlă de suc e 3 lei și o cumpără cu 
un leu de la Selgros. Îi scump, ăsta-i adevărul, că-i scump. La magazinul ăla, primul, 
îi mai ieftin cu mai mult ca aici. Dar apoi îți spun că și un magazin de acolo, de pe 
Coastei a trăit numai pe spatele nostru și vreau să zic, că ne-o și zis patronul: fetelor, 
de când v-ați mutat de aici, voi ați fost clienții mei fideli, am și renunțat la magazin. 
Și a renunțat, pe cuvântul meu, a renunțat și l-a închiriat și altcineva și-o făcut acolo 
club de ăsta cu bar. Păi, îți dai seama, am fost 76 de familii, tot timpul cumpăram nu-
mai de acolo de la magazin. În fiecare zi, de dimineața până seara și pentru noi ținea 
magazinul până la 12 noaptea deschis. 

HH: Ce cheltuieli mai ai cu copiii?
EG: Grădinița e 150 pe an. Deci nu-i mult, dar în rest în fiecare lună plătesc. Engleza, 
plătesc igiena, merg la teatrul de păpuși, ălea tot timpul trebuie să le plătesc, înțe-
legi, în fiecare lună. Plus plătesc cheltuielile, plus trebuie să mai plătesc la școală la 
fată și la băiatul ăsta, că cu băiatul ăsta mare, eu n-am treabă cu el. Și apoi tot, peste 
tot îți cer numai bani, bani, bani. De unde? Și vezi că cu cheltuielile nu poți să te joci. 
Când s-au afișat cheltuielile, scrie data când trebuie să dai banii, ai nu ai, trebuie să 
le plătești. Din cauza asta m-am certat eu cu locatarii și am renunțat. Eu a trebuit să 
plătesc cheltuielile în 27 și le-am plătit în 28. Și pentru cinci minute, că am întârziat, 
domnul ăla de la Electrica a venit și eu m-am dus să plătesc și n-am avut nici minute 
să sun, să nu dea voie să taie lumina. Și apoi a tăiat lumina, dar știi cât? Câteva ore. 
Câteva ore. Și m-am dus, dar care o fost chestia, că m-am enervat foarte tare, că obli-
gat a trebuit să plătesc și închiderea și deschiderea. 180 de lei. Și apoi n-au fost de 
acord oamenii să dea bani și apoi eu a trebuit să iau împrumut, să mă duc să plătesc. 
Am pornit deja lumina noi și a doua zi a venit domnul de-a pornit și el. Bine, era por-
nită, dar a pus sigilul ăla, că știi că este un sigil, dar apoi eu i-am zis: domnule, eu am 
copil handicapat, eu n-am putut să stau cu el pe întuneric. Și atât a fost tot. Și pentru 
asta, am dat să adune altcineva. Pentru 5 minute de întârziere, am suportat conse-
cințele. Ești obligat să plătești și închiderea și deschiderea. Să știi, scumpa mea, eu 
prima dată când am fost mutați aici, eu mi-am cerut azil politic. Eu așa de hotărâtă 
am fost, pe cuvântul meu dacă nu. Au venit niște oameni la mine, niște francezi, dar 
erau mari, de ăștia, doctori, ingineri, oameni cu studii superioare. Și mi-am cerut azil 
politic. Și au zis că mă ajută ei. Și am zis că mă duc cu acte în regulă. Și aveam CD-
uri, poze, cum am fost evacuați, deci nu după povești. Și apoi, mi-au tot promis și nu 
mi-au făcut nimic. 

HH: În afara țării ai mai fost plecată?
EG: Am fost plecată din țară. Și el [concubinul] a fost plecat în Italia la lucru, când 
am stat pe Coastei. Eu am fost plecată în Anglia, înainte să fim mutați. Am plecat pe 
21 noiembrie și m-am întors acasă pe 6 decembrie. Și după aia am fost mutați. Și 
am fost plecat cu domnul Creta, ne-o făcut invitație domnul Fotis [Filippou, Amnesty 
International]. Am fost plecată în Danemarca, am fost la Coppenhaga, în mai multe 
părți. Am fost cu avionul, am fost cu trenul, cu mașină mică. A fost foarte frumos, am 
stat cinci zile, dar vreau să vă spun că și foarte obositor a fost, că intram de la 10 

dimineața și până seara la 10 stăteam tot în ședințe. Ne-am dus la lucru practic, să 
le povestim oamenilor de acolo de la Drepturile Omului cazul ce ni s-a întâmplat. Și 
chiar în ultima zi, vineri a fost asta, cea mai mare ședință am avut-o într-o sală mare 
de conferință. Și atâta lume am văzut, că m-am panicat și fiecare a trebuit să-și spună 
cazul și mai era și cineva de pe Cantonului cu noi, Adi, dacă-l ști. No, și fiecare și-a 
spus păsul și când a venit rândul meu și vedeam pozele ălea pe perete așa mare... 
Știi, cum ne-au demolat, vedeam copiii cum plâng, am început să plâng. Și unchiul 
meu, știi, a început să plângă. Săracu s-o luat și s-a dus afară și oamenii de acolo, 
femei cu bărbați, plângeau toți, pe cuvântul meu dacă nu. Și era un bătrân, avea el 
grad mare, un ăsta cu Drepturile Omului, și i-a zis la fata aia ce era translatoarea 
noastră: pentru noi, zice, el ne face 250 de euro cadou, să cumpărăm la copii dul-
ciuri, să nu venim cu mâna goală acasă. Foarte cumsecade a fost. Și am împărțit 
egal, știi, și cu fata aia ce a fost translatoare, dar vreau să zic că am fost primiți foarte 
bine de toată lumea, ori și cine. Am mers la o familie, la doamna Helen, o femeie, îți 
spun, pâinea lui Dumnezeu era. Ne-a chemat la ea în curte, ne-a pregătit mâncare, 
ne-a servit cu de toate. Și așa mult i-a plăcut de noi, că ne-a invitat la cină, seara, știi. 
Zice: vă rog din tot sufletul meu să veniți la mine la cină, că eu vreau să pregătesc 
mâncare pentru voi. Și au fost ziariști, tu, și ne-a băgat acolo în ziar, și crede-mă ce-
ți spun, deci omul ăla, nu știa o boabă pe românește, dar fata asta pentru aia a fost 
să traducă, și tot tot tot ce i-am zis, exact aia au scris în ziar. N-au mințit, pe cuvântul 
meu! Și ne-am dus la doamna Helen seara la cină, ne-a servit acolo cu de toate. Cu 
de toate ne-a pus acolo pe masă. Îți dai seama, ei nu prea mănâncă supe, ca noi, ei 
mâncă numai tot felul doi, apoi tot felul de salate, pahare de vin, deserturi, deci ne-
am simțit foarte bine. Și ne-au făcut invitație, că mă invită acolo cu toată familia mea, 
mi-a promis că anul ăsta, în vară, o să-și ia concediu și vrea să vină aici cu domnul 
Fotis. Vrea să vină personal, cu soțul ei, deci au fost niște oameni foarte primitori. Și 
am dormit ba la hoteluri, ba la pensiune, a fost bine. Numai un frig ce e acolo, scum-
pa mea! Păi, am plecat cred că în septembrie, în 23 septembrie ne-am dus. La noi 
era o căldură, foarte cald, și eu nu mi-am pus haine de iarnă, că n-am știut cum e. 
Dar domnul Fotis a spus că e o zonă cu multă apă, umedă, deci aia practic îi insulă. 
Îi înconjoară numai lacuri de apă. Eu m-am dus acolo, un frig ce era… noroc că ne-o 
dat bani de buzunar, domnul Fotis, știi, ne-a dat în euro o sută și ceva de euro. Și 
m-am băgat, dragă, la second și mi-am luat niște bluze de alea groase de trening. 
Serios, foarte frig o fost! 

HH: La ce acțiuni civice ați mai participat?
EG: La mai multe, la marșuri, la proteste. Odată am fost la o ședință, la primărie chiar 
cu primarul Apostu ne-am întâlnit la sala de sticlă [la ședința de Consiliu Local în 
care primăria dona Mitropoliei terenul de pe strada Coastei]. Și ne-a dus domnul Adi 
[Dohotaru] cu doamna Eni [Vincze], dar nu ne-am dus multe persoane... cam din co-
mitet, cred, vreo 7 inși. Și s-a luat Adi de preotul ăla, Andreiuț, episcopul… Între timp, 
Adi repede a împărțit dosare la toți ăia ce stăteau acolo în Consiliu și noi cu pancar-
tele, știi, că ne-am făcut pancarte special. Și toți ăia, îți dai seama, că nu mai filmau 
pe primar, că toți s-au întors către noi și ne-au filmat! Și Adi a început să vorbească, a 
tot discutat acolo și doamna Eni și domnul primar o cerut o pauză, că, îți dai seama, 
n-o fost pe fază. Și a ieșit afară cu mitropolitul și eu am ieșit după ei și am zis: dom-
nule primar, vă rog frumos să-mi acordați și mie două minute să vorbim. La care el 
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zice către mine: stai că mă întorc imediat. Și între timp a venit zăpăcita asta de Oana 
Buzatu [purtătoarea de cuvânt a primăriei]. Și se ia Adi cu ea și se ceartă acolo, da 
mie dacă-mi zicea că e Oana Buzatu, pe cuvântul meu… de n-o loveam, pe cuvântul 
meu. Și tot se ceartă cu ea și o face nesimțită Adi, că de ce a declarat așa de oa-
meni, că bieții oameni [evacuați], că nu știu ce și nu știu cum. Și presa a zis că de ce 
tot face parcuri și nu face case pentru oameni. Și s-a întors primarul și cu forță l-am 
oprit așa și i-am pus niște întrebări la care s-a panicat. N-a știut ce să-mi răspundă 
și atunci un ziarist mai bătrân, nu știu de la ce ziar era, i-a zis așa: da, domnule, cum 
vedeți voi viața de acolo? Zice: în loc să faceți casă pentru oameni, deci nu numai 
pentru romi, pentru oameni în general, zice faceți numai tot parcuri, da ce să facă 
oamenii cu parcurile și cu băncile ce le faceți și le vopsiți. Nu i-a dat răspuns, că 
i-o zis altceva, ceva de bătrâni, i-o zis de plimbări și cu cărucioare și nu mai știu ce. 
I-am zis-o și la domnul primar, am început să plâng. Și la un moment dat, Oana asta 
o fugit pe scări și Adi o fugit după ea. N-am mai avut răbdare, am stat acolo până 
a venit Adi și zic: mă, omule, spune-mi și mie cine o fost zăpăcita aia cu care te-ai 
certat. Zice: aia o fost Oana Buzatu. Vai, n-am putut… Și apoi am stat la ședință, am 
discutat cu primarul, ne-a promis nu numai nouă, că la toată lumea de acolo, că o să 
vină în vizită, să vadă cum e, dar n-a mai venit. 

HH: Sunteți multe rude aici?
EG: Aici mulți suntem. Păi, aici suntem frați, verișori, unchi, mătuși. Toți care am fost 
pe Coastei, toți suntem aici. Nu chiar toți suntem rude, o parte. O parte stau în chirie, 
în Feleac. E fratele meu ce a stat la mine, cu nevasta și cu copii, el stă acum la o vară 
de-a mea. O nepoată de-a lui maică-mea. Un frate de-al meu și-o făcut acolo sus pe 
deal. Și el a stat cu soră-mea în casă. Și a terminat și el camera anul trecut, așa de 
Paști. Maică-mea n-a primit nimic, deci a primit practic pământul ăla de la primărie, 
20 de metri pătrați. Atât, dar dacă n-ai bani, să-ți iei material să-ți faci, ce poți să-ți 
faci cu 10 milioane? Primăria a parcelat 20 de metri pătrați pentru fiecare familie, dar 
nu le-a dat niciun act. Deci domnul Creta are o hârtie făcută pătrățele în care fiecare 
familie a primit câte 20 de metri pătrați. A expirat anul trecut aia. Și domnul Creta tot 
merge, pe chestia asta, și nu-i dă hârtie pentru utilități, adică să-și tragă lumina și să 
facă canalizarea pentru apă. 

HH: Am înțeles că v-ați ales niște reprezentanți.
EG: După ce am fost mutați, dar a mai trecut o perioadă. S-a făcut afară o ședință și 
domnul Creta a propus la oameni că trebuie să aleagă 10 lideri să poată să umble, 
să putem să rezolvăm situația și oamenii au votat. Deci, ei au ales. De exemplu, m-a 
propus. Pe Rita, a zis, care-i contra, care îi da. Majoritatea a fost da, nimeni n-a zis 
că nu vrea. Deci oamenii ne-au votat, nu noi ne-am pus de capul nostru. Eu, și mai 
este o româncă, doamna Rusu. Dar ea nu prea se ocupă așa ca noi, știi, să mergem, 
să venim... Pentru că doamna lucră de după-masa, la o școală, e femeie de serviciu. 
Și apoi ea merge după-masa, vine seara. Dar în rest o ținem și noi la curent cu tot 
ce se întâmplă, mai ne adunăm noi ăștia 10, într-o casă, facem o ședință între noi, 
o chemăm și pe dânsa, când știm că e acasă. Au mai făcut schimbări, care a intrat, 
fratele meu, ăsta mic, Toni, ce stă în Feleac și copilul lui domnul Creta. Atât. Păi, fra-
tele meu o stat cu mine, dar i-o fost deja prea milă, că a văzut că tot pe jos dormim. 
Că eu ți-am spus, că tot pe jos m-am culcat. Și acum, cu Paștele ăsta am renunțat 

la mobilă de am adus patul ăla, să nu mai doarmă nimeni pe jos. Dar fratele meu cu 
mine în casă o stat. Până acum, până nu s-o dus la vară-mea asta, din Feleac. Dar îți 
dai seama, că și el tot aici vine înapoi. Îi greu, na, îi foarte greu. Eu am foarte multe 
neamuri, aici, din partea lui maică-mea și fratele său, care stă în Mărăști pe Aurel 
Vlaicu, ne ajută tot timpul. Tot timpul ne ajută cu bani. Dacă am nevoie de cumpă-
rături, el mă sună: ai nevoie de ceva, că vin sus la voi? Păi, îi spun: îmi trebe numai 
pâine sau cumpără țigări. Sau cumpără niște cartofi, de genul ăsta. Deci, el îmi cum-
pără și nici nu mai ia banii de la mine. Noi suntem foarte atașați unii de alții. De aici 
nu primești nicio țigară, că nu-i mult. Vreau să-ți spun că oamenii ce am fost mutați 
sunt foarte schimbați. Deci, nu mai sunt ce o fost pe Coastei, foarte-foarte mult s-au 
schimbat. Și au devenit chitroși. Deci, invidioși, să nu vadă că tu mânânci mai bine 
ca ei. Că-i bai, că de ce mânci mai bine, de unde ai, și de genul ăsta, știi?! Lumea o 
devenit mai rea, deci nu mai e cum a fost, cândva, acolo pe Coastei. Că acolo a fost 
altă viață. Ai putut să stai de vorbă cu cineva... dacă n-aveai bani și avea un vecin, 
mergeai, dă-mi niște bani împrumut până în data de, deci nu se punea problema că 
nu-ți dă. Îți dădea, dar aici și dacă are și mergi să-i ceri îți zice că n-are. 
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„Am ajuns în 
România, undeva la 
ora 12 seara, toată 
lumea era pe afară, 
plângeau” 
Florin Stancu

Florin Stancu crede că „ce s-a întâmplat cu noi nu consider că a fost un lucru le-
gal sau cel puțin în ajutorul omului”. Sceptic la perspectiva mutării înapoi în oraș, 
se gândește pragmatic în interviul din 2012 cum s-ar putea îmbunătăți condițiile 
de trai în Pata Rât. Dacă într-o parte a interviului sunt rememorate momentele 
dramatice ale evacuării, din alte fragmente reies spiritul său antreprenorial și 
mândria meseriilor învățate de-a lungul timpului.

Hajnalka Harbula: De când ați stat pe strada Coastei?
Florin Stancu: Noi am locuit pe strada Coastei din 1994. Prima dată am locuit cu 
fratele meu, că el a avut contract acolo, deci contract de închiriere cu primăria și 
am locuit cu el. După ce m-am căsătorit, căci între timp am cunoscut-o pe nevasta 
mea, s-a eliberat o clădire identică cu celelalte trei. Și am spus, dacă tot avem dosar, 
pentru tineri căsătoriți în primărie și am văzut că intră mai multe persoane și mai 
multe familii, zic intrăm și noi. Dacă ni se face contract pe locuința asta, e bine. Dacă 
nu, continuăm cu adeverințe cu tot ce avem posibilitate ca să înnoim actele an de 
an să putem primi și noi, să beneficiem de locuință sau de un teren unde să putem 
construi noi locuința, dacă nu ne-o poate da primăria. În 2008, am fost pe listele de 
a primi o locuință, căci eram sub vârsta de 35 de ani. Și trebuia să primesc locuință 
în fostul Oser, unde s-au dat locuințe sociale. Fiind detașat cu serviciul, nevasta mea 
lucra, ea nu avea cum să meargă, pentru că eu eram titular de dosar în primărie. Am 
fost dat cu numele meu, eram înscris pe lista de pe ușa blocului, de la casa scării, 
aveam chiar și repartiția în primărie, dar totuși n-am primit apartament. Deci în mo-
mentul când m-am dus și pot să spun și nume, la cine m-am dus... deci m-am dus la 
Chirileanu, cu domnul Tibi Boian, care mie îmi era patron și la rândul lui a fost direc-
tor pe terenurile care se administrau la tineri căsătoriți și se cunoșteau foarte bine. 
El a dat telefon la domnul Chirilieanu, a fixat o întâlnire, am mers împreună. Când 

am intrat, doamna Nicoară era undeva pe partea dreaptă și a spus: domnul să iasă 
afară. Și atunci patronul meu a spus: dă-i pace, că e cu mine. Am intrat împreună la 
domnul Chirileanu. Domnul Chrilieanu, când m-a văzut, a spus că: domnul Tibi, pot 
să vorbesc deschis? Zice că da, că e angajatul meu, un om foarte bun. Mi-a cerut 
dosarul de la doamna Nicoară și mi l-a pus pe masă. Și mi-a spus în felul următor: 
într-adevăr, ai beneficiat, deci aveai dreptul să primești locuința aceea, aveai toate 
actele, aveai toate depuse la dosar, dosarul era intact, dar pentru că nu te-ai pre-
zentat la data respectivă, apartamentul a fost dat la un copil de polițist. Pe șpagă, 
mi-a spus clar pe față. Pe șpagă. Și atunci am spus: bine, domnule, dacă așa s-o dat 
la un copil de polițist, doar că o fost copil de polițist, nu are familie, nu are copii, un 
singur om și el o beneficiat de un apartament social... și eu care am doi copii, am 
un tată paralizat, pe care îl întrețin eu - care între timp a murit, zic, eu nu beneficiez 
de nimic? Cu un dosar vechi, din 1994, cu toate că am fost pe liste și eram în bună 
măsură ca să primesc acel apartament, totuși nu l-am primit. Zic eu: de acum încolo 
mai am trei patru luni de zile, ca să-mi expire vârsta de 35 de ani, ce se întâmplă cu 
mine? Păi, să vezi că te pot ajuta, spunându-ți cam cum se ia în calcule punctajele și 
ce ar trebui să faci, să mergi undeva să faci un contract de închiriere cu cineva, cum 
că ai locui la dânsul și aia te-ar ajuta cu 25 de puncte în avans. Să-mi aduci toate 
actele de școlarizare, cu pregătirea pe care o ai, ș.a.m.d. Zic că am 7 meserii plus 
permisul, îmi este destul, mie nu mai îmi trebuie școală. Zice că e destul, dar totuși 
ar trebui să mai aduci, acte medicale și chestii de genul ăsta, că te avantajează la 
dosar și atunci chiar dacă ar mai fi să se mai înscrie pe listele alea câteva persoane, 
totuși ai ajunce undeva pe locul 30. Am înțeles care e situația, am spus că timpul îna-
poi nu-l mai pot da, am încercat să mă împac cu ideea asta și să las totul așa. 

HH: Cum a fost la evacuare?
FS: Eram plecat în Italia la lucru cu nevasta mea. Eram plecat din luna octombrie. În 
decembrie am venit. Am apucat de am lucrat cât de ne-am plătit transportul de aici 
acolo, că noi mergem cu plată la destinație. Și ne-am plătit transportul acolo, banii ce 
ne-au dat în avans, de am avut noi să supraviețuim, să trimitem și acasă, cât ne-au 
achitat italienii, atât ne-a fost tot. Ca la o adică să primesc un telefon de acasă, că am 
24 de ore să ajung în țară, să-mi depun o hârtie pentru locuință, căci altfel rămân pe 
dinafară. No, gândiți-vă și dvs., cum puteam eu să vin de acolo, în 24 de ore să ajung 
rapid aici și să apuc și dimineața să bag cereri, că trebuia să bagi cererea înainte cu 
o zi. Am plătit 700 de euro avionul. 700 de euro! Cu transportul, că eram undeva la 
500 km de Roma și până în Roma și... greu am ajuns. Deci tot transportul din Italia, 
până aici, m-a costat 700 de euro. Am ajuns în România, undeva la ora 12 seara, toa-
tă lumea era pe afară, plângeau. Alții își împachetau, pe unde te uitai, numai mobilă, 
saci cu haine, copii înfrigurați. Chiar era un frig de nu puteai să stai afară. Am între-
bat: oameni buni, ce s-o întâmplat? Zice: uite, o venit și ne-o dat ultimatum, că până 
la 7 dacă nu suntem împachetați, ca să ne poată muta, zice, nu mai primește nimeni 
nimic și demolează tot aici peste ei. Stați oameni buni, că nu-i bine, zic, ce hârtii vi 
s-o dat? Când de fapt ca să constat, că în acea hârtie scria că li se atribuie o locuință, 
persoanelor aflate, nu știu, ca și cum ar fi pe drumuri undeva. Înțelegeți? Când am 
văzut care e situația, am spus: ceva nu-i clar, aici. Am încercat să discut cu mai multe 
persoane, dacă au apucat să-și bage cererile și astea, nu s-a mai putut face nimic.  
Atunci am spus că mă duc și eu, să pot să beneficiez și eu, să nu rămân pe drumuri 
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cu doi copii că e foarte greu. Și m-am dus, am depus cererea, ș.a.m.d. Deci n-a durat 
foarte mult, a venit o echipă de la pază și protecție, parcă, și cu doamna Fritea, să 
ne spună că trebuie să ne părăsim locuințele și să ne scoatem mobila că va veni 
transport, ș.a.m.d. Ce transport aveam, de fapt containere. Ne-au încărcat la urgență 
în container, ca pe câini, au venit și ne-au țâpat aici. Dar ni s-a spus dinainte, dacă nu 
veți merge acolo, nu vi se dă cheile, nu semnați nimic, rămâneți pe dinafară. Deci 
am fost nevoiți să venim și să ne băgăm cel puțin un pat înăuntru, ca ei să fie siguri 
că ne-au mutat, ca să ne poată demola. Înțelegeți? Am venit, am luat cheile, un copil 
îmi era aici, un copil îmi era dincolo,  a început să mi se fure din lucruri de acolo. Nu 
știam ce să fac aici, că singur nu poți să bagi mobilă în casă, toată lumea lucra, toată 
lumea era vai de mama lui. Ne-am distrus toate lucrurile pe care le aveam, că vă dați 
seama, să le arunci într-un container, e ca și cum le-ai arunca la deșeuri. Și am venit, 
era igrasie, ce am găsit, și acum cum e aici numai Dumnezeu ne știe... Nu-mi încape 
numai un pat, ăla, de abia l-am băgat și pe ăla, că am renunțat la mai multe corpuri 
de mobilă. Dormim pe jos, ca câinii, m-am îmbolnăvit  de bronșită, am dublă hernie 
de disc și multe alte chestii. Nu mai știu ce să zic. Nu mai știu ce să zic...

HH: Unde ați locuit înainte de a vă muta pe strada Coastei?
FS: Eu înainte de Coastei am locuit la un unchi de-al meu pe strada Byron. Deci am 
locuit la el, căci taică-meu s-a despărțit de mama mea și unchiul meu m-o luat la el. 
Dar în momentul când fratele meu o primit o locuință pe strada Coastei atunci m-a 
luat el cu el. Fratele meu fiind mai mare ca mine cu 6 ani. Eu am ajuns să lucrez ca 
topograf la o firmă petrolieră româno-americană, în momentul acela. Eram în perioa-
dă de concediu și am cunoscut-o pe ea, vedeți cum îi, că nu știi niciodată cum e. Am 
spus că și eu sunt așa, cum sunt, și tu ești așa cum ești, păi, hai să întemeiem o fa-
milie. Ne-am înțeles, am avut doi copii.... Taică-meu normal era din București, făcând 
armata aici, s-a stabilit aici. Fratele meu ăsta mai mare era născut în Turda, soră-mea 
era născută pe Cluj. Părinții mei au locuit în Zorilor. Era chirie de stat. Apoi au pre-
dat apartamentul primăriei și s-au mutat la socrul de-a lui taică-meu aici în Dezmir. 
De fapt, numai maică-mea, că atunci ei s-au despărțit. Asta a fost problema. Ei, în 
momentul în care s-au despărțit, au predat apartamanetul, maică-mea s-a mutat la 
părinții ei în Dezmir, taică-meu a plecat la părinții lui în București și noi practic am ră-
mas de capul nostru în Cluj. Opt ani am avut. Opt ani. Rudele din Dezmir au murit de 
mult. Iar maică-mea locuiește aici undeva pe Cantonului. Și ea a fost dintr-o familie 
numeroasă, formată din frați, surori, ș.a.m.d. Au ajuns mulți pe Cantonului. 
Pe mine m-a luat unchiul meu, am fost purtat la școală, cum am fost, dar totuși, am 
reușit să fac 12 clase, mi-am făcut 7 meserii, căci mi-a plăcut să le fac, am spus: 
mă, uite cum e în ziua de azi, e bine să le ai că oriunde te duci e imposibil să nu-ți 
găsești de lucru. Deci, am ieșit de la profesională, ca vopsitor industrial. Eu am termi-
nat școala în Călan, în județul Hunedoara. Am fost repartizat la profesională, pe bază 
de meserie și acolo am terminat. 

HH: Copiii unde merg la școală?
FS: Copiii sunt la Simion Bărnuțiu, la școală, acum se numește Romulus Ladea. La în-
ceput, fiind mai aproape școala de Coastei, nu aveau de traversat drumuri. Cât timp 
au fost la grădiniță, îi duceam eu, îi aduceam, că așa ne-am făcut și cu serviciu, că 
ori lucra ea de noapte, ori de zi, ori invers, ca să putem să ne ocupăm și cu copiii. Ea 

e în clasa a IV-a, termină anul ăsta, cealalată termină clasa a VIII-a și pleacă la liceu. 
Am lăsat la latitudinea ei, că nu vreau ca să pun presiune, am spus: dacă crezi că îți 
place un lucru, alege ce lucru îți place și ăla fă. Că degeaba te pun să faci un lucru 
care nu-ți place, că nu-ți stă capul acolo. Ea cred că la comerț vrea, parcă. Mi-a spus 
ceva, dar nu am reținut. Cam asta-i.     

HH: Cum a fost pe vremuri, după ce ați terminat școala?
FS: După ieșirea din școală, am fost angajat la arta decorativă, ca vopsitor. Și ca să-
mi iasă salariul, lucram și la turnătorie. Ceea ce automat a însemnat că am mai făcut 
o meserie la locul de muncă, turnător-formator. Apoi, am fost și m-am înscris la o 
școală, pe un termen de 6 luni, ca sudor electric. Am absolvit-o și pe aia, am luat-o și 
pe aia, am lucrat și sudor. Am trecuți pe cartea de muncă 7 ani de zile ca sudor. După 
aceea am spus, mă, nu prea merg meseriile astea aici, ținând cont că s-au desființat 
foarte multe întreprinderi, zic, hai ca să încerc în construcții și eventual pot să ies și 
afară cu chestia asta. M-am înscris la o altă școală, de zidar finisor. Am absolvit-o și 
aia, n-am mai ajuns nicăieri, că s-au stricat toate treburile. Ce să fac? Am spus, hai să 
mă duc la mecanică auto. Am făcut-o și aia. Am ajuns de la ultima școală să fiu teh-
nician la spații verzi, aici la Rosal. Apoi, m-am dus să fac un curs de calificare inclusiv 
ca drujbist. Pentru că toți muncitorii care făceau parte din formația mea lucrau pe 
diverse utilaje în spații verzi. Și atunci, eu nu puteam ca să le spun: vezi că trebuie 
să faci aia, eu care defapt nu știam ce utilaj e ăla, cum se lucrează cu el ș.a.m.d. Că 
puteam să primesc un muncitor care era nou, deci eu nu aveam cum să-i ofer infor-
mații dacă eu n-am învățat. Și atunci am fost nevoit să învăț și eu și la urma urmei să-i 
învăt și eu pe alții. Și între toate chestiile astea, am făcut și școala de șoferi. Toate 
le-am făcut contra cost, prin școli, dar sunt recunoscute diplomele de Minister. Acum 
sunt pe cont propriu. Am o firmă, lucrez, am doi angajați, că nu-mi permit mai mult, 
plus contabila. Pe timp de iarnă, eu sunt plecat în Italia, că am contracte acolo cu ei, 
sistez tot, doar contabila o las, că altfel e problemă că mă urcă undeva la 16% și mă 
bagă și ca plătitor de TVA, dar eu acuma sunt cu 3%. 
După ce nu mi-am mai găsit de lucru în țară, am început să ies pe afară. Prima dată 
prin forțele de muncă și după aceea pe cont propriu. Am început să cunosc lumea, 
am fost în Spania, am fost în Italia și mă duc în continuare, am fost în Austria, am fost 
în Slovacia. În Italia, lucrez, deci mă duc împreună cu soția, cu copiii stă maică-mea. 
Eu lucrez și pe tractor, ea lucrează la recolta de mandarine, portocale. O mai ajut și 
eu. Bine, am răspundere și acolo, căci practic pe oriunde am lucrat, dacă am lucrat 
sudor, am fost șef de echipă la sudori, dacă am lucrat ca zidar, am fost șef de echipă 
la zidari... până și în Austria, am fost șef de echipă la zidari. Pe oriunde am lucrat am 
fost, pentru că, no, poate oamenii au văzut că îmi fuge mintea, sau poate au ținut 
cont de ce au văzut pe cartea de muncă, nu știu.

HH: Cum a fost la Rosal? Și după?
FS: Înainte de deratizare, am lucrat la Rosal 3 ani de zile tehnician spații verzi, de 
unde am fost preluat. Directorul meu a fost dat afară și văzând în acei trei ani de zile 
ceea ce am făcut eu cu spațiile verzi în Cluj și la urma urmei fiind și el specializat tot 
pe spații verzi, plecând din primărie, m-o luat cu el. Mi-a spus: aici ai un salar de 23 
de milioane, la Rosal atât aveam, atunci în perioada aia, în 2008. Zice: vii la mine, te 
pricepi și în construcții, ca și la spații verzi, noi suntem spații verzi-construcții. El ce 
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a observat, că jocurile care au fost aduse de către turci, deci jocurile care sunt am-
plasate în parcuri, le-am montat eu. Inclusiv de lângă stadion. Deci le-am montat eu, 
am citit proiectul și automat le-am făcut singur. Singur, ajutat și de alți oameni, dar nu 
aveam nevoie de Turcia să-mi explice sau chestii de genul ăsta, că le știam eu face. 
Dacă în construcții îmi arăta orice sau îmi spunea: uite, ai proiectul ăsta, să ții cont, 
trebuie să faci anumite lucruri. Am făcut orice, începând de la alei, scări ș.a.m.d. 
prin toate parcurile. Dacă o fost chestia de spații verzi, cu amenajări, cu gazon sau 
cu rulouri cu gazon, ceea ce se întâmplă numai pe stadioane, le-am făcut. Deci, am 
făcut absolut tot ce ține de domeniul ăsta. Și-a văzut că am prins foarte reped și mă 
descurcam în toate chestiile astea, a spus: uite, stai la mine și îți dau un salariu de 
40 de milioane. Când am auzit asta, am zis: bine, vin. Prima lucrare am făcut-o la 
Alba-Iulia, unde a ieșit foarte foarte bine. După aceea, avea contracte în toată țara, la 
toate Polusurile din toată țara. Și trebuia ca să mă duc, aveam o dubiță, un Mercedes 
Printer. Cu toți oamenii pe care îi aveam, eu i-am format din tot Rosalu. Mi-am format 
pe toți oamenii ăștia și i-a angajat și atunci cu ei trebuia să mă duc. Astăzi executam 
lucrarea aici, mâine în altă parte ș.a.m.d. După vreo trei luni de zile, le-a intrat o lu-
crare prin Fonduri Phare, ca să amenajeze un drum forestier, aproape de Huedin. 
Mi s-au dat proiecte, mi s-au dat materiale, absolut tot, am format o echipă de 60 de 
persoane și am mers, am locuit acolo într-o școală. Și am început, podețe, gabrioane, 
rigole, periate, drum, tot, absolut tot, am început să le facem noi, ceea ce eu n-am 
mai făcut așa ceva în viața mea. Dar dacă mi s-a dat proiectul, am știut ce am de fă-
cut. Le-am făcut, a ieșit totul perfect. Și-au încasat banii, deci în două luni de zile am 
făcut 10 km de drum, 6 km de rigolă periată, 28 de podețe și 300 de metri linear de 
gabiroane. Gabrioane înseamnă plasele alea cu piatră în ele, care susțin la malul apei, 
la deal. Deci, o ieșit foarte bine și eu am fost mulțumit. V-am spus, salariul meu era de 
40 de milioane. Nevasta mea lucra cu mine, dar ea o rămas pe spații verzi la Polus, ea 
avea 15 de milioane și eram undeva la 55 de milioane. Am spus: mă, chiar dacă merg 
să bag o cerere pentru ANL, trebuie ca să primesc. Vroiam să fac tot posibilul ca să 
pot să ajung undeva, căci sunt conștient de treaba asta, că în felul cum locuim noi aici, 
în taberele astea de romi, niciodată copiii ăștia nu-i poți civiliza. Niciodată. Deci, să fie 
clar. Dar dacă, totuși, trăiești printre alte comunități, atunci nu mai aud de prostiile alea 
sau se învârt în alte cercuri de prieteni, de oameni. Altfel învață și ei. 

HH: Cum e aici la Pata Rât?
FS: Ce s-a întâmplat cu noi nu consider că a fost un lucru legal sau cel puțin în aju-
torul omului. Cum e acum Oserul nou, acolo sunt câinii vagabonzi, adunați din tot 
Clujul ăsta, ei au posibilitatea de a trăi în centrul orașului cum ar veni... și noi că sun-
tem oameni, ne-au marginalizat aici lângă gunoaie. Vă dați seama? Și, no, eu ca eu, 
că mie mi-a trecut vremea, dar problema e cu copiii mei. Deci, aici nu avem internet, 
aici nu avem un mijloc de transport, ca să zici că mă pot duce când vreau să-mi re-
zolv anumite lucruri. Sau că pot să mă angajez oriunde, că lucrez de noapte, mă pot 
duce și mă încadrez în timp. Nu poți să faci treaba aia, nu poți să faci o baie, căci, cu 
apă rece, acum oricât aș fi eu cu hormonii ridicați, nu fac baie cu apă rece, mă scu-
zați, că vorbesc așa. Dacă nu avem lemne, nu ai nici de unde să produci și căldură 
nu este, baia nu este... Spațiul practic la patru persoane e foarte mic în comparație 
cu ce se cere, cel puțin la unul care e închis, la închisoare, deci până și ăla are drep-
tul la patru metri pătrați. Și noi locuim patru persoane în 16 metri pătrați. Deci, nu 

cred că e bine. Am cerut ca să ne lase măcar, să ne extindem, pe cheltuiala noastră 
proprie, nu vor să ne lase. Am reușit, am făcut o curte aici, am spus, mă, să fac o ma-
gazie de lemne, că trebuie, și mi-am făcut aia. În rest, nu poți să faci absolut nimic. 
16 metri pătrați.  Și la unii sunt și 10 persoane.... Încă eu am spus, că de mine nici nu 
e așa rău. Sunt familii mult mai numeroase. Dar e rău, că mă culc pe jos, eu vă spun 
sincer. Deci mă culc pe jos, nu mai pot de spate, nu mai știu ce să fac. Baie, ele fiind 
trei fete, eu singurul băiat. Eu am ieșit. Că-i iarnă, că-i vară, eu trebuie să ies afară. În 
schimb, când fac eu, trebuie să iasă ele. Asta îi. Deci am plecat după Coastei, unde, 
făceam la covată, era altă treabă, aveam două camere, puteam să mă împart cumva 
și era undeva și copiii mai mici. Acuma ținând cont că îi domnișoare, ce să mai fac? 
Și în schimb ne-o spus, că ne-o oferit aici... tot ce am vrut noi. Și ne-o oferit. Asta e. 
Aici nu vine absolut nimeni. Deci la noi cine o fost, și încearcă ca să ne dea o mână 
de ajutor, e Fundația din care face parte și doamna Enikő. Deci, dânșii sunt de la 
Amnesty International, sunt mai multe persoane, care nu sunt de aici din România, 
deci, sunt de undeva din străinătate.. Oamenii ăștia care au rămas pe dinafară, că 
practic au rămas în plină iarnă, numai Dumnezeu știe... Păi, i-au primit oamenii de 
aici. Doi-trei acolo, doi-trei acolo, doi-trei acolo. Mai făceau focuri, stăteau ca indienii, 
lângă foc, la minus 23 de grade, stai afară cu copii, cu pături în cap și chestii din aia. 
Vă dați seama ce au făcut? Deci nu-i interesa, peste 30 de familii au rămas pe dina-
fară, poate 36 dacă fac bine calculul, să memorez ce s-a întâmplat atunci. Erau pur 
și simplu afară, mobila lor era depozitată în curte la RADP. Și de acolo au început să 
li se fure buteliile, frigiderele, cum a pățit de altfel și Titi, domnul Ernest. Au început 
să li se fure din lucruri. Pe când am ajuns acolo, ce să mai luăm, o plapumă... ce să-și 
mai ia. No, asta e. Noi considerăm că am fost bătaia lor de joc, că s-a făcut un abuz 
împotriva noastră, știm că s-au încălcat și mai multe legi și de-aia vrem să mergem mai 
departe. Indiferent că vom câștiga procesul, că nu, noi totuși ne vom cere drepturile. 
Pentru că dacă ar fi un război în România asta, în mod sigur și noi ne-am lupta cot la 
cot cu românii. Chiar dacă ei sunt români, maghiari, sau alte naționalități, atâta timp cât 
și noi suntem născuți în România și provenim din România, dacă ar fi război și noi am 
participa la războiul acela, exact ca orice altă nație, sau etnie, cum să spun...

HH: Să ne întoarcem la situația de dinainte de pe strada Coastei. Cum era?
FS: Când am stat pe Coastei ba veneau din primărie și vă spun și din ce cauză. Ca 
să împartă amenzi. Când aveau nevoie de bani, de la primărie, atunci veneau ca 
să împartă amenzi. Ba le luau pe oameni, de ce nu au domiciliu stabil și le dădeau 
amenzi, dar veneau din primărie cu poliția. Ba veneau că nu știu cine a făcut gunoi, 
nu știu unde s-a aprins un foc. Chestii de genul ăsta. Ba că unul filma, că așa vrea el, 
venea unul care locuia acolo pe strada vecină, care de fapt locuia față-n-față cu pri-
marul [Apostu]. Și ăla când s-a îmbătat, încerca să filmeze și după aia a fost afișată la 
primărie o chestie din aia, că tot ce nu îți place, să treci acolo. Și ei țineau cont de aia 
și veneau, că a reclamat nu știu cine, nu știu ce. Și chestii de genul ăsta. Pe internet 
ne băgau în tot felul și ne făceau cum le venea pe gură. Pe ei nu i-a interesat, că stai, 
mă, dacă o anumită persoană e așa cum îi, că n-are rost să îi luăm pe toți în aceeași 
oală. Poate alții au altă mentalitate... Am fost postați pe internet cu diverse reclamații 
din partea nemulțumiților care se pretindeau că sunt vecini de-ai noștri. Dar dacă ve-
neau persoane să se intereseze de problemele pe care le avem, să se intereseze cu 
ce ne confruntăm... De atâtea ori, de câte ori m-am dus cu domnul Greta, am depus 
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tot felul de petiții, că și pe strada Coastei a fost președinte, a fost administrator. Am 
depus tot felul de petiții. Pentru canalizare, pentru drum. 

HH: Și aici în Pata Rât ce este mai greu?
EV: În primul rând, ce-i mai greu e să mergi să-ți faci cumpărături pentru strictul ne-
cesar. Deci, de ce am nevoie. Dacă mă duc în oraș, mă duc să plătesc facturile, când 
adun banii de la oameni, că sunt amărâți, că de multe ori am pus de la mine ca să pot 
să achit facturile. Mă duc de multe ori să-mi pun benzină, mă duc după ei la școală 
sau dacă am undeva de mers, atunci mă duc. Altfel nu-mi permit să mă duc, căci n-ai 
după aceea. E foarte departe, drumul cum e. Deja mașina, am băgat-o de 4 sau 5 ori 
în service, tot aceeași chestie e, îi pun piese noi, și după aceea iară, bucși, rotule și 
dracu să le ieie, că m-am zăpăcit de cap. Nu mai îmi permit, vă spun sincer. Asta e. 
Fixăm și noi unde sunt magazine mai ieftine. Bineînțeles că în Iulius Mall, dacă iei și 
benzina, e mult mai scump în altă parte. Și atunci poate ajung de multe ori să intru 
în Metro. E mult mai ieftin sau poate prind tot felul de oferte. Sau poate până la Billa 
sau la Cora. Căci contează, să știți. Deci, adunându-i, căci dacă ai un frigider, nu mer-
gi să-ți aduci un pui, te urci până în oraș la 11 km. Că ai putea să iei și de aici, dar ăștia 
au niște prețuri, de te rupe. Și atunci nu-ți permiți. Atunci spui: mă, am banii ăștia 
pentru mâncare, ăștia pentru cheltuieli, ăștia pentru întreținere, ăștia nu știu pe ce, 
atunci știi ce să faci. Atunci, mergi, îți iei o dată, pentru o săptămână, să zicem. Eu mă 
duc mai des, pentru că, care e problema, eu când cumpăr, cumpăr mai mult și le dau 
și la alții. Înțelegeți? Păi, o fost când am mers de două ori pe săptămână. Sau o dată 
la săptămână. În funcție cum am și eu bani. Asta e.

HH: Cu transportul în comun cum stați aici?
FS: Există un autobuz, vine dimineața, pe la 7.15. De aici, îi duce pe copii la școală, 
se reîntoarce cu o tură de copii care sunt clasele 1-4 la 12.30, se duce înapoi și se 
întoarce iar înapoi cu ceilalți copii la 14.30. Și cam atât. Dar sunt copii care fac spor-
turi și au program de după masă. Sunt părinți care fac naveta la servici și să nu vă 
mai spun... căci sunt niște ciurde ca de vaci dar sunt numai câini, câini ca măgarii. 
Nevaccinați, nu sunt în atribuția nici unui stăpân, nu știi nimic despre ei. Și sunt gru-
puri de câte 30-40 de câini. Trimite-ți copilul să meargă pe jos sau să vină mai târziu 
de undeva de la ceva activitate, că nu știi, îl mai primești acasă sau ajunge unde 
ajunge sau ce se întâmplă cu el, nu știi. Asta e una la mână. A doua la mână, noi 
care ne-am mutat aici, majoritatea copiilor, sunt un pic mai dezghețați. Sunt puțin mai 
albi... Sunt care sunt mizerabili și la noi, că nu putem să zicem că noi n-avem paie 
pe foc. Și noi avem. Dar se îmbracă un pic mai curat ș.a.m.d. Ăștia de jos, au cam pus 
ochii pe fete, să le ademenească, a fost o fată care stă aici vis-a-vis, o fost chiar și 
bătută de 2 ori de ei și are 15 ani. Poliția nu face nimic, dacă ei și-au deschis tot felul 
de puncte de colectare de nu știu ce, șpaga merge în toate părțile. Și atunci, vine, 
constată și cu aia a rămas. Până și poliția nu se mai implică. Păi, vin cu 8, și acolo, 
încă mai e o mare problemă. E linia ferată. Tranversezi linia ferată, copiii sunt copii. 
Nu vede, nu-s atenți, vine trenul, i-a nenorocit. Și sunt niște riscuri, niște chestii care 
nu ține cont nimeni de ele. Deci numai ne-a plasat aici, ca pe proști, ne-a lăsat aici și 
o făcut reclamă prin diferite ziare ș.a.m.d. că uite ce au făcut ei, că nu știu ce. Și noi 
cu asta am rămas. 

HH: Cum s-au distribuit locuințele din casele modulare din Pata Rât?
FS: 18 ani am stat pe strada Coastei. Nu s-a ținut cont de dosarele depuse în primă-
rie, nu s-a mai ținut cont de situația familială pe care o are fiecare, nu s-a mai ținut 
cont de absolut nimic. Căci, dacă acele persoane care erau în măsură să primească, 
deci care au avut contracte, erau mutați să zicem în diferite locuri, nu neapărat aici, 
totuși mai rămâneau 18 locuințe. Și atunci erau undeva 18 familii salvate, deci conta 
foarte mult. Măcar acele familii cu copii. Sau mai sunt câțiva pensionari, care săra-
cii, vai de mama lor. N-au niciun ajutor, n-au nici copii! Și atunci puteau să întindă o 
mână la oamenii ăia. Dar problema care a fost, au pus la grămadă. Deci, vă dați sea-
ma, dacă ne-au adus containere și ne-au urcat în container. Am fost ca și în lagărul 
Auschwitz, când i-au încărcat pe ăia, i-au urcat sus în vagoane și i-au dus în voia sor-
ții. Așa au procedat și cu noi. Și asta a fost. Deci eu, practic, vă dați seama, cum v-am 
spus, am fost în măsură să primesc un apartament. Și totuși, pe listele la care am pri-
mit, am fost ultimul. Da, ultimul am fost. Ca să vedeți cum merg toate chestiile astea. 

HH: Ce ar putea să facă autoritățile în momentul de față?
FS: Eu vă spun sincer. Dacă aș avea o putere, ce aș putea să fac eu, de exemplu, pen-
tru comunitatea asta. În primul rând, aș moderniza drumul, căci fără cale de acces nu 
poți să faci absolut nimic. În al doilea rând, aș introduce un mijloc de transport. În al 
treilea rând, aș lăsa oamenii să aducă la aceeași culoare, din același material, să se 
poate extinde, să-și creeze un cămin în limita posibilităților, dar după nivelul numeric 
al familiei. Înțelegeți? Aș ajuta oamenii din partea de sus, introducerea curentului 
electric, cu acte doveditoare, cum că s-a repartizat din partea primăriei o locuință 
sau un teren, pentru ca să-și poată crea o locuință. Introducerea gazului ar fi o priori-
tate foarte mare, pentru că având gaz poți să-ți faci o baie, poți să-ți faci un foc, poți 
să-ți faci încălzire, poți să-ți faci aproape orice. N-ar mai necesita să mergi cu butelia 
în spate până undeva în Someșeni s-o încarci sau de multe ori în oraș. Încărcatul, 
undeva la o butelie, e 60 de lei. Nu ține mult, vreo 3 săptămâni. Aș mai face un parc 
pentru copii, ca să nu mai fie nevoie să zbori pe toate dealurile astea aiurea și să se 
joace cu pungi, că le duce vântul. Ei se joacă fotbal. Deci ar avea ceva, cât de cât. Și 
în plus foarte multă verdeață, niște pomi, ca să ne apere și pe noi, cu toate chestiile, 
să schimbe aerul. Aș face o plantație, aș face un spațiu verde, aș face ceva. 
Deci, asta cred că ar fi cel mai eficient, în momentul de față. Că nu sperăm la locuin-
țe, nu sperăm nici noi să fim duși în blocuri sau cine știe unde. Pentru că știm și înțe-
legem, nu există, nu sunt, nu-și dă nimeni interesul de chestiile astea. Dar dacă tot 
ne-au mutat aici, care avem posibilități, să ne lase naibii, ca să ne facem noi. Bine, să 
nu facem circ, nici noi, să facem cum au făcut unii pe Coastei. Că s-a întâmplat și pe 
Coatei. Din nylon, cartoane, linoleu, unul avea crescut pom chiar în mijlocul casei. Nu 
se poate nici în halul ăsta. Înțelegem. Deci să aducem o clădire, dar la același nivel, 
făcut din același material, aceeași culoare ș.a.m.d. Și ne-am gospodări într-un final, 
toți, care suntem aici. Că și așa am adunat ceva bani și după ce se încălzește un pic, 
vrem să ne facem un țarc pentru containerele de la gunoi. Ori să ne înțelegem cu 
cineva să vină să ne ducă gunoiul ori să obținem un contract... Nu avem contract. 
E tare rău, rău de tot. N-avem ce să facem, asta-i situația. Și de asta am spus, dacă 
ne-ar lăsa, nu cerem bani, deci nu cerem bani, că nu ne trebuie bani din primărie. 
Domnule, am posibilitatea, păi, lasă-mă să-mi creez eu situația mea, să pot să trăiesc 
cât de cât civilizat, să pot să-mi creez și eu un nivel de trai mai bun. Mă obligi să stau 
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dracului aici, să mă culc și pe jos, ceea ce în război făceau oamenii... Când eu am 
posibilitatea să mai bag un pat, când eu am posibilitatea ca să păstrez intimitatea la 
copiii mei, să stea singuri într-o cameră și eu cu nevasta mea într-o cameră. Când eu 
am alte posibilități, păi, lasă-mă să-mi fac eu, naibii. Că nu-ți cer ție, dar lasă-mă, dă-
mi aprobarea, o hârtie, atâta, îmi pui o ștampilă și o semnătură acolo. Deci eu n-am 
absolut niciun document, doar contractul, și atâta mi s-o aprobat, cu vai, să mă separ 
de energia electrică. Normal, din câte știu eu, legal, casele astea nu sunt case soci-
ale. Eu știu din sursă sigură, pentru că eu am fost la viceprimar și ne-a spus: astea 
sunt trecute în primărie case de necesitate. Deci, nu sunt case sociale. Dacă dânșii 
au apucat să construiască în altă parte și doresc să ne scoată pe noi de aici, nu știu 
cum se va face sau cum se va proceda, pentru că acum e problemă foarte mare, cu 
ăștia de pe Cantonului, sunt în proces cu CFR-ul, sunt mult mai multe familii decât 
aici. Deci sunt ei, suntem noi, sunt ceilalți de la IRA, care și ăia sunt deja cu semnul 
întrebării. Și atunci nu înțeleg, unde Dumnezeu poate să bage atâția oameni. Unde? 
Că n-au unde. Și m-am împact cu ideea că aici voi rămâne pe viață, deci de aici nu 
ne mai scoate decât între patru scânduri. 


