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ISTORIA FORMĂRII 
PATA RÂT CA 
ZONĂ DE LOCUIRE 
MARGINALIZATĂ ȘI 
PRECARĂ
Compilația realizată de Enikő Vincze reconstituie 
această istorie pe baza unor documente administrative, 
colectate de-a lungul anilor prin demersurile de mai jos: 

→ Documentarea pregătirii  acțiunilor administrației publice locale pentru identi-
ficarea unui teren și construire de locuințe sociale în Pata Rât, documentare realizată 
de Fundația Desire și Organizația Amare Prhala în anul 2010. 

→ Referat de constatare cu privire la situația locuirii comunităților de romi din 
zona Pata Rât, Municipiul Cluj-Napoca, adresat către Primăria și Consiliul Local 
al Municipiului Cluj-Napoca, Prefectura Județului Cluj, Ministerul Administrației și 
Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerului Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale, Președinția României, 20.09.2010. 

→ Cercetarea din cadrul proiectului FEMROM derulat între 2008-2011 pe str. 
Cantonului despre accesul la muncă decentă (Accesul femeilor și bărbaților de etnie 
romă la muncă decentă, Cluj: Desire, 2011, editor E. Vincze). 

→ Documentarea statutului locuirii pe str. Cantonului f.n cu ocazia acționării în 
judecată a locatarilor în 2011 de către Regionala CFR Cluj, documentare realizată de 
Fundația Desire și Organizația Amare Prhala (informații despre aceste aspecte se 
regăsesc în sentințele definitive și irevocabile emise de Judecătoria Cluj: Ordonanța 
președințială din 19.09.2011 cu nr. 14011/2011, respectiv Sentința civilă din 18.04.2012 
cu nr. 8608/2012).

→ Participarea membrilor GLOC Enikő Vincze și Cristina Raț în ianuarie și februa-
rie 2011 la înregistrarea mărturiilor persoanelor evacuate de pe strada Coastei și mu-
tate forțat în casele modulare din Pata Rât construite de administrația publică locală. 

→ Documentarea proceselor decizionale care au stat la baza evacuării forțate 
și relocării în Pata Rât a locatarilor de pe strada Coastei în 17.12.2010 și întocmirea 
unei sesizări către CNCD, acțiune coordonată de Fundația Desire și Asociația Amare 
Prhala, cu contribuția altor membri ai Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice. 

→ Documentarea acțiunii în instanță a persoanelor evacuate de pe strada 

Coastei împotriva Primăriei și Primarului Municipiului Cluj-Napoca, 2011 și 2012. 
→ Documentarea politicilor publice locale privind locuirea persoanelor margi-

nalizate și condițiile locative în zona Pata Rât, precum și a unor istorii personale ale 
locatarilor prin cercetarea Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale începută 
în 2011, coordonată de Enikő Vincze.

→ Articole de Enikő Vincze - Rampa de gunoi: spațiul marginalității urbane ra-
sializate în România de azi, în Antologia Critic Atac 2012, Editura Tact, pp. 53-68; 
Urban landfill, economic restructuring and environmental racism, în Philobiblon 
– Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities. 2013. 18(2): 
389-406. 

→ Documentarea Situației școlarizării copiilor cu domiciliul în zona Pata Rât 
prin cercetarea ROMEDIN realizată de E. Vincze și Simona Ciotlăuș în toamna anului 
2014.  

→ În forma unor documente zonale, informațiile preluate din resursele de mai 
sus au fost sintetizate de către Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă 
în cercetarea acțiune din cadrul programului LERI (Local Engagement for Roma 
Inclusion), un program al European Union Agency for Fundamental Rights la finalul 
anului 2015.

→ Reflecții asupra aspectelor socio-economice și politice ale rampei de deșeuri 
publicate în articolele: Politica invizibilizării rampei de gunoi – scrisoare deschisă 
către autoritățile publice clujene în urma închiderii rampei de gunoi din zona Pata 
Rât, co-autori E. Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir și Robert Matei, în Critic 
Atac, 5 iulie 2015, și Politica spațială, a ilegalității și a profitului de E. Vincze, în Critic 
Atac, 27 ianuarie 2016.
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CANTONULUI
ACTE ADMINISTRATIVE EMISE DE CĂTRE PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, PRECUM ȘI ALTE 
DOCUMENTE SUBSECVENTE CARE ATESTĂ LOCUIREA 
PE STRADA CANTONULUI F.N. 

— Conform unor informații din Sentințele civile din 2011 și 2012,1 terenul de pe 
str. Cantonului f.n. a început să fie „ocupat” din octombrie 2002. Atunci, „Primăria a 
adunat 26 de familii de romi din Cluj și le-a oferit niște locuințe improvizate pe un 
teren aflat în proprietatea Poștei”. „După scurt timp, în urma presiunilor din partea 
Poștei, Primăria a intervenit evacuând locația și mutând persoanele pe actualul am-
plasament de pe str. Cantonului f.n.”

— În 20.11.2003, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a emis la solicitarea 

Consiliului Local autorizația de construire nr. 2046/2003 prin care autoriza executa-
rea unor lucrări de construire pentru amplasarea pe str. Cantonului a unor căsuțe cu 
caracter social;   

— Consiliul Local a încheiat cu o parte din oamenii de pe str. Cantonului f.n. 
contracte de locațiune provizorie pe cele 10 căsuțe construite în noiembrie 2003, 
care se defineau drept model pentru așa-numitele case de termopan amplasate aici 
ulterior cu acordul Primăriei; 

— În 29.04.2004, respectiv în 07.04.2005, Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
și Organizația Ecce Homo (care a început derularea unui proiect de asistență so-
cială pe str. Cantonului din 2002) au încheiat două Protocoale de colaborare pri-
vind 30, respectiv 20 de locuințe sociale cu caracter temporar, care apoi au făcut 
obiectul unor contracte de comodat în perioada 2003-2010, ele fiind prelungite și în 
anul 2016, răstimp în care s-au încheiat și câteva contracte de furnizare a energiei 
electrice cu Electrica Transilvania Nord; cele două Protocoale prevăd, printre altele, 
următoarele: 
 „Primăria se obligă să asigure terenul pentru construirea celor 30 (respectiv 20) 

de locuințe, să se ocupe de documentația și de avizele necesare construirii, a 
certificatului de urbanism și autorizația de construcție sau alte avize necesare. 
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Primăria se va îngriji de asigurarea grupurilor sociale și a altor facilități minimale 
de care este nevoie”.

 În Protocolul din 2005 semnatarii menționează: „Pe actuala locație a coloniei, 
teren ce aparține Primăriei, locuiesc 40 de familii în condiții improprii, în barăci 
improvizate. Pe această locație se vor construi 20 de locuințe, care vor fi date în 
folosință la 20 de familii din cele menționate”.

— Prin Hotărârea nr. 51 din 22 februarie 2005 a Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca, se prevede preluarea în patrimoniul Consiliului Local al municipiului 
Cluj-Napoca a trei case sociale amplasate pe str. Cantonului f.n, donație din partea 
Fundației Ajutorul Familiei din Cluj-Napoca; Hotărârea mai prevede: „Acestea vor fi 
incluse în circuitul locativ, urmând a face obiectul unor contracte de comodat; duce-
rea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcției fondului imobiliar 
de stat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios”.    

— Prin decizia nr. 39180/482/01.06.2005 emisă de Primărie, Direcția Control- 
Serviciul Control Comercial și Protecția Mediului, semnată de Primar Emil Boc, 
Director Minodora Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan, se aprobă ridicarea unor 
locuințe temporare în urma soluționării unei petiții și se comunică următoarele:

„Cererea a fost luată în evidență urmând a se soluționa în măsura în care vor 
fi construite noi căsuțe pe amplasamentul str. Cantonului; pentru rezolvarea în 
regim de urgență a problemei locative, vă sugerăm ca în funcție de posibilitățile 
pe care le aveți să vă amenajați în regie proprie o construcție temporară în peri-
metrul de pe str. Cantonului”.  

— Prin decizia nr. 68064/482/02.10.2006 emisă de Primărie, Direcția Poliția 
Comunitară - Serviciul Protecția Mediului și Igienizare, semnată de Primar Emil 
Boc, Director Minodora Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan, se comunică unor 
locatari: 

„Urmare notei de audiență înregistrată cu numărul 9557/15.09.2006 vă comu-
nicăm următoarele: Cererea a fost luată în evidență urmând a se soluționa în 
măsura în care vor fi construite noi căsuțe pe amplasamentul stabilit. Pentru 
rezolvarea în regim de urgență a problemei locative, vă sugerăm ca în funcție 
de posibilitățile pe care le aveți să vă amenajați în regie proprie o construcție 
temporară în perimetrul de pe str. Cantonului”.  (la fel ca mai sus)

— Prin decizia nr. 38701/482/03.06.2008 emisă de Primărie, Direcția Poliția 
Comunitară - Serviciul Protecția Mediului și Igienizare, semnată de Director Minodora 
Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan, altor locatari se comunică următoarele: 

„Referitor la solicitarea Dvs. privind folosirea barăcii de pe strada Cantonului fn, 
începând cu anul 2004, vă facem cunoscut faptul că actul de predare primire 
în folosință a barăcii este valabil până la notificarea scrisă din partea Primăriei 
municipiului, prin care să se prevadă contrariul”. (la fel ca mai sus)

— Pentru construirea de locuințe sociale pentru persoane fără adăpost, Primăria 
a emis  autorizația de construire nr. 1181/22.09.2010, construcții ce urmau să fie 

edificate pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca înscrisă în cartea 
funciară cu nr. 267583. 

Răspunsuri de tipul celor de mai sus din partea administrației locale au fost tri-
mise mai multor persoane care locuiesc în continuare pe strada Cantonului f.n.; de 
atunci și până acum, nu a existat din partea Primăriei vreo inițiativă de intrare în lega-
litate a acestor locuințe improvizate, menținându-le astfel locuirea nesigură. 

Alți câțiva locatari, evacuați din alte zone au fost notificați de către Primăria Cluj-
Napoca cu privire la deținerea pe str. Cantonului a unor containere metalice donate 
de către CFR, de exemplu: Decizia 1461/482/26.02.2007, prin care semnatarii Primar 
Emil Boc, Director Minodora Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan făceau următoare 
constatare: 

„Dumneavoastră dețineți în acest moment un container metalic donat de către 
CFR pe o perioadă nedeterminată cu obligația să îl întrețineți în aceiași stare... 
Vă solicităm ... să încheiați un contract cu o firmă abilitată, specializată în ridica-
rea resturilor menajere”.

Luarea în evidență a populației de pe str. Cantonului f.n. de către instituții abilita-
te cu diverse ocazii, numerotarea căsuțelor de către ele în anul 2011, reflectă că au-
toritățile locale au cunoscut dintotdeauna realitățile de la fața locului, dar, din păcate, 
de aproape două decenii nu au pus pe agenda publică soluționarea lor. General vor-
bind, planurile de dezvoltare ale orașului au exclus de pe lista priorităților investiții 
care să susțină incluziunea socială și locativă a categoriilor marginalizate. 

AGRAVAREA NESIGURANȚEI LOCATIVE ÎNTRE 
2009-2012 

În Sentința civilă nr. 8608/2012, de pe urma celui de al doilea proces inten-
tat de Sucursala Regionala CF Cluj împotriva a 360 de persoane domiciliate pe str. 
Cantonului f.n., Judecătoria Cluj printre altele a constatat: 

Din documentele depuse de CFR în procesul din 2012, reiese că „din 2003, 
când un număr mic de pârâți au ocupat terenul, până în anul 2009 CFR a  
încheiat contracte de închiriere cu agenții economici”; iar între mai 2009 și mar-
tie 2011 (când s-a adus la cunoștință „tulburarea posesiei”) nu a întreprins nici o 
măsură împotriva pârâților.” 

Drept urmare, în aprilie 2012 judecătoria a respins ca inadmisibilă cererea for-
mulată de CFR, deoarece compania a formulat tardiv cererea de acțiune pose-
sorie prin care CFR ar fi urmărit recăpătarea posesiei prin evacuarea pârâților. 
Sentința a devenit irevocabilă în 03.05.2012.

Dar până la acea dată, după 2009 locatarii de pe str. Cantonului f.n. au fost ținta 
mai multor amenințări de evacuare. Ele au fost inițiate de Sucursala Regionala CF 
Cluj, fiind susținute însă nu doar de Poliția Transporturi, ci și de Poliția Comunitară 
din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și de Secția VII a Poliției Municipiului 
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Cluj-Napoca. Mai departe, atunci când reclamanta a extins acțiunea și asupra 
Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, acestea (în pofida rolului 
pe care l-au jucat în crearea zonei locative la această adresă, precum am arătat mai 
sus) au încercat să invoce „excepția lipsei calității lor procesuale pasive”, și mai mult 
decât atât, de-a lungul acestor ani au participat la lucrările comisiilor care constatau 
„ocuparea abuzivă a terenului prin construcții provizorii neautorizate”, fără însă să 
intervină în vreun fel în ameliorarea nesiguranței locative a persoanelor din familiile 
direcționate sau mutate chiar de către administrația locală în anii anteriori. 

Cele câteva momente descrise mai jos surprind faptul că nesiguranța locati-
vă a locatarilor de pe str. Cantonului f.n. a început să se cronicizeze cu începere 
din 2009 din cauză că terenul unde ei au fost așezați de autoritățile locale, eva-
cuați fiind din oraș în mai multe valuri, a început să (re)capete valoare imobiliară:   

— Conform procesului verbal din 19.02.2009 de pe urma ședinței din Stația CFR 
Cluj-Napoca Est la care au participat reprezentanți ai CFR, ai Poliției Feroviare, ai 
Primăriei, ai Gărzii Naționale de Mediu, s-a stabilit: „să se facă curățenie în zona colo-
niei de romi și să se găsească soluții concrete pentru rezolvarea situației existente”.

— În aprilie 2009 Poliția Comunitară a invitat Regionala CFR pentru discu-
ții privind „mutarea coloniei de romi”, ocazie cu care s-a afirmat: „proiectul privind 
rezolvarea situației persoanelor defavorizate din punct de vedere social de pe str. 
Cantonului este în derulare”.

— În 15.05.2009, la ședința comună a CFR s-a constatat că terenul unde se vor 
muta locatarii de pe Cantonului a fost identificat împreună cu Consiliul Local și s-a 
propus ca termen de realizare septembrie 2009.

— Prin procesul verbal nr. 118 al ședinței din 15.03.2011 de la Stația CFR Cluj-
Napoca Est cu participarea CFR, Garda de Mediu, Primărie, Poliția Feroviară, s-a 
constatat că „terenul între km 493+700 și 494+150, aflat în administrarea CFR este 
ocupat abuziv prin construcții provizorii neautorizate”. 

— Prin adresa 1254/31.03.2011 a Inspectoratului General al Poliției și al Poliției 
Transporturilor s-a comunicat că „în urma acțiunii comune a Poliției Comunitare, a 
Poliției Secției VII și a Poliției Feroviare au fost identificate persoanele pârâte prin CFR”. 

— În 20.04.2011 Primăria a comunicat că „a întreprins demersuri pentru construi-
rea de locuințe sociale pentru persoanele defavorizate în zona Pata Rât”.

— Prin adresa 1462/ 28.04.2011, Primăria a comunicat: „Primăria a întreprins de-
mersuri pentru construirea de locuințe sociale pentru persoane defavorizate în zona 
Pata Rât, urmând ca pe viitor să se analizeze situația cetățenilor de etnie romă și ne-
cesitatea constituirii altor zone pentru relocarea acestora în funcție de oportunitatea 
acestor demersuri”.      

— Prin Dosarul nr. 13912/211/2011, Sucursala Regională CF Cluj a intentat primul 
proces împotriva locatarilor de pe str. Cantonului f.n, cerând emiterea unei ordonan-
țe președințiale, prin care „să se dispună obligarea pârâților, fără somație sau trece-
rea vreunui termen, să respecte posesia societății CFR asupra terenului în suprafață 
de 1842,50 mp, respectiv în limita a 100 m de la axa căii ferate, și să ridice toate 
construcțiile improvizate din această zonă”.  

Prin Sentința din 19.09.2011 (declarată irevocabilă în 27.09.2011), instanța a hotă-
rât că cererea CFR este inadmisibilă și a fost respinsă ca atare. 

De asemenea, hotărârea a respins și excepția lipsei calității  procesuale pa-
sive a pârâților Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca. Instanța a constatat: 
Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca au intervenit activ în ocuparea tere-
nului prin eliberarea unor autorizații de construire și amplasarea unor locuințe 
sociale pe str. Cantonului f.n.  

Cererea CFR a fost declarată inadmisibilă și respinsă, deoarece NICIUNA 
DIN CONDIȚIILE DE ADMISIBILITATE ALE UNEI CERERI PRIVIND MĂSURA 
ORDONANȚEI PREȘEDENȚIALE NU AU FOST ÎNTRUNITE ÎN ACEST CAZ, CĂCI:

— CFR nu a probat urgența măsurii solicitate, deci MĂSURA CERUTĂ NU ARE 
UN CARACTER URGENT: terenul fiind ocupat din 2003, când Consiliul Local, 
împreună cu Asociația Ecce Homo s-a preocupat să ridice niște locuințe sociale 
pentru persoanele de etnie romă rămase fără adăpost, cererea de ordonanță 
președințială a fost depusă doar la peste 7 ani de la data ocupării pretins abu-
zive a terenului

— ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ CERUTĂ NU POATE AVEA CA SCOP 
STABILIREA DEFINITIVĂ A DREPTURILOR PĂRȚILOR; chiar dacă prin această 
măsură se pot dispune măsuri cu caracter definitiv, cum ar fi măsura evacuării, 
instanța ar fi obligată să facă un examen riguros al cauzei pentru a stabili care 
din locuințele amplasate pe stradă au fost edificate în mod legal și dacă există 
și locuințe ridicate abuziv, în condițiile în care cel puțin pentru o parte a con-
strucțiilor există autorizații de construire emise în mod legal; pentru asta însă ar 
fi nevoie de o procedură de drept comun, prin care instanța ar tranșa raporturile 
între părți cu privire la drepturile deduse judecății;

— MĂSURA CERUTĂ, EVACUARE PRIN ORDONANȚĂ PREȘEDINȚIALĂ, NU 
ESTE VREMELNICĂ, căci obligarea de a ridica construcțiile în care locuiesc pâ-
râții are un caracter definitiv, distructiv și ireversibil.

— Precum am menționat, prin Dosarul nr. 13909/211/2011, Sucursala Regională 
CF Cluj a intentat cel de al doilea proces împotriva locatarilor de pe str. Cantonului 
f.n, de data aceasta având obiectul unei acțiuni posesorie prin care „pârâții să fie 
obligați să ridice toate construcțiile improvizate în limita a 100 m de la axa căii 
ferate, adică din zona de protecție a căii ferate, de pe o suprafață de 1842,50 mp 
(între km 493+700, și 494+150). Prin Sentința civilă nr. 8608/2012 din 18.04.2012 
s-a respins ca inadmisibilă și această cerere, ea devenind irevocabilă din 
03.05.2012.

Instanța a concluzionat: 

— cererea formulată de CFR este tardivă, deoarece RECLAMANTA NU A 
DOVEDIT CĂ MOMENTUL DE LA CARE TERMENUL DE UN AN A ÎNCEPUT SĂ 
SE  CURGĂ ESTE ULTERIOR DATEI DE 18.05.2011, ADICĂ A DATEI LA CARE CFR 
A FORMULAT ACȚIUNEA ÎMPOTRIVA PÂRÂȚILOR.   
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Imagine din Studii pentru dezvoltarea infrastructurii intermodal pentru pasegeri și marfă la 

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, 2013 

— NU REZULTĂ DATA LA CARE PÂRÂȚII AU OCUPAT ABUZIV ACEST TEREN, 
CI SE SUSȚINE DOAR CĂ „CETĂȚENII DE ETNIE ROMĂ S-AU EXTINS TREPTAT 
PE TERENUL PE CARE ÎL ARE ÎN POSESIE, TREPTAT AJUNGÂND SĂ OCUPE ȘI 
TERENUL DE 1842,50 MP A CĂRUI ELIBERARE O SOLICITĂ”  

— OCUPĂRILE ULTERIOARE SUNT CONSECINȚA TOLERĂRII OCUPĂRILOR 
ANTERIOARE 

— CFR NU A IDENTIFICAT CARE DINTRE PÂRÂȚI OCUPĂ ZONA CFR 
ȘI  CARE  LOCUIESC ÎN AFARA ACESTEI ZONE, CI LE REPROȘEAZĂ CELOR 
365 DE PÂRÂȚI OCUPAREA UNEI SUPRAFEȚE DE 1842 MP.  

Evenimentele de mai jos arată și ele modul în care Primăria Municipiului Cluj-
Napoca a înțeles să abordeze și soluționeze problemele locative ale locatarilor de 
pe strada Cantonului și nu numai: 

— La sfârșitul lunii martie 2010, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Attila László, 
a declarat presei că pentru a găsi o soluție pentru cei circa 1.500 de romi care locuiesc 
pe strada Cantonului și Coastei, precum și în Pata Rât, liderii administrației locale iau 
în calcul zona din aproprierea rampei de gunoi de la Pata Rât (http://www.citynews.ro/
cluj/din-oras-10/primaria-muta-romii-de-la-pata-rat-cu-o-parcela-mai-incolo-77329/).

— În Referatul Direcției Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății cu Nr. 
64778/451.1 din 25.03.2010 se arată „argumentele” în vederea „reamplasării persoa-
nelor” din aceste zone, cum ar fi  nivelul de insalubritate foarte ridicat și multe recla-
mații ale cetățenilor din zonă. 

Pe baza acestui Referat, Hotărârea nr. 127 din 30.03.2010 a Consiliului Local al 
Municipiului Cluj-Napoca a aprobat efectuarea unor demersuri necesare identificării 
de terenuri în Zona Pata Rât „în scopul mutării persoanelor care locuiesc ilegal pe str 
Cantonului și str. Coastei”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 197 din 11.05.2010 
s-au demarat procedurile schimbului de teren între Primărie și S.C. Strict Press S.R.L., 
pe baza căruia societatea din urmă a obținut 300 mp pe strada Nădășel în schimbul 
unui teren de 3000 mp în zona Pata Rât.

Într-un final, în 17 decembrie 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a evacuat 
circa 350 de persoane de pe strada Coastei și i-a relocat în casele modulare con-
struite în zona Pata Rât, persoanele de pe strada Cantonului f.n. au rămas la același 
domiciliu. Soluția găsită de primărie nu a rezolvat nimic din gravitatea segregării și 
marginalizării socio-teritoriale a zonei. Din contră, a acutizat acest fenomen și im-
pactul său asupra celor peste 1500 de persoane care azi locuiesc în zona Pata Rât, 
printre ele mulți evacuați, persoane fără adăpost, oameni împinși la periferie. 

EVENIMENTE CURENTE CARE AFECTEAZĂ 
SIGURANȚA LOCATIVĂ PE STR. CANTONULUI F.N.

La finalul anului 2013, directorul Aeroportului Internațional din Cluj-Napoca fă-
cea următoarea declarație cu privire la proiectul de dezvoltare a infrastructurii de 
transport intermodal pentru pasageri și marfă.2

„Analizăm două soluții posibile. Am avut un sprijin important de la Ministerul 
Transporturilor, de la întreaga comunitate clujeană, colaborăm strâns cu CFR-ul, 
cu Compania Drumurilor Naționale, cu Regia de Drumuri Județene, pentru reali-
zarea acestui obiectiv. Proiectul va crea conexiuni facile între transportul aerian, 
transportul CFR și transportul rutier, în ceea ce privește pasagerii și marfa. Avem 
gara Someșeni foarte aproape. O variantă este un tunel între aeroport și gara 
Someșeni, sau o pasarelă peste. Este foarte aproape, aproximativ 280 de metri, 
ceea ce ne avantajează”, a explicat directorul Aeroportului Internațional „Avram 
Iancu” din Cluj, David Ciceo.

Proiectul este co-finanțat de către Uniunea Europeană, prin programul TEN-T 
(Rețeaua Transeuropeană de Transport), iar costul său este de aproximativ 2 milioa-
ne de euro, dintre care un milion de euro fiind fonduri nerambursabile. Consilierul de 
Afaceri Europene, Ivona Stan, reprezentant al Ministerului Transporturilor, a precizat 
că Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca este singurul aeroport din 
țară care a accesat fondurile nerambursabile TEN-T, iar aceast proiect duce la inclu-
derea Aeroportului Cluj-Napoca în Master Planul General de Transporturi. În acest 
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Captură cu zona străzii Cantonului din Imobile ANCPI pe fundal Ortofotoplan 2010, actualizat în 2015 cu 

date de cadastrare 

moment, se realizează studiile de fezabilitate pentru determinarea celei mai bune 
variante, pasajul tunel sau pasarela de aproximativ 300 de metri peste șosea, o par-
te din acestea fiind deja finalizate.

— În aprilie 2015, Sucursala Regională a CFR a făcut demersuri de înscriere a 
terenului în Cartea Funciară, teren pe care se află o parte din construcțiile informale 
ale locuitorilor de pe strada Cantonului; de atunci, o parte a terenului figurează la 
Cadastru ca fiind înscrisă pe Căile Ferate Române (304679)3 

— Restul terenului pe care se află construcțiile, de fapt cele mai multe dintre 
spațiile locative de pe str. Cantonului f.n. nu sunt înregistrate în Cartea Funciară, fă-
când parte din domeniul public al municipiului.

— În iunie 2015 – Sucursala Regională a CFR a reluat acțiunile de „eliberare a 
perimetrului” de către locatari; oarecum în continuarea acțiunilor eșuate în instanță 
în 2011 și 2012, de data aceasta SR CFR încearcă să îi convingă pe aceștia să își 
dezasambleze sau mute câțiva metri căsuțele.

— În urma vizitei unei comisii formate din reprezentanți ai Sucursalei Regionale 
CF Cluj și a Secției Regionale de Poliție Cluj pe str. Cantonului f.n. în data de 
08.06.2015, s-au constatat aceleași probleme care au fost identificate de către 
această instituție în 2009 (construcții cu statut incert, deșeuri menajere neridicate), 
la care s-a mai adăugat problema rezultată din administrarea neglijentă din partea 
autorităților locale a toaletelor ecologice amplasate în această zonă.

În aceste condiții, la mijlocul anului 2015 echipa programului LERI a depus în 
atenția Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, a Primarului Emil Boc și a Vice-Primarului 
Anna Horvath, a Direcției de Patrimoniu, a DASM, a Poliției Locale și a Consiliului 
Local următoarele documente legate de situația locativă a persoanelor de pe str. 
Cantonului f.n. și de nevoia de locuințe sociale în rândurile lor (http://www.desire-ro.
eu/?cat=53):    

— DESCRIEREA SITUAȚIEI DE NESIGURANȚĂ LOCATIVĂ A PERSOANELOR 
CARE LOCUIESC PE STR. CANTONULUI F.N., ȘI CÂTEVA PROPUNERI 
PRELIMINARE PRIVIND SOLUȚIONAREA ACESTEIA (18.06.2015)
— MEMORIU COLECTIV CU PRIVIRE LA DOSARELE DE CERERI DE LOCUINȚĂ 
SOCIALĂ DEPUSE DE LOCATARI DE PE STR. CANTONULUI F.N. CLUJ-NAPOCA 
(04.08.2015)
 

NOTE

1 Ordonanța președințială din 19.09.2011 cu nr. 14011/2011, respectiv Sentința civilă din 18.04.2012 cu nr. 

8608/2012 emise de Judecătoria Cluj în urma procesului pierdut prin decizii definitive și irevocabile de că-

tre Compania Națională de Căi Ferate SA București - Sucursala Regională CF Cluj în calitate de reclamant 

față de 360 de persoane de pe str. Cantonului f.n. implicate în proces de către CFR în calitate de pârât.
2 Declarații citate de Știri de Cluj în 3 decembrie 2013, accesibile aici - http://www.stiridecluj.ro/social/

pasaj-subteran-sau-pasarela-de-la-aeroportul-cluj-pana-la-gara-someseni-video
3 Accesibil aici http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
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Foto: Cristina Raț, ianuarie 2011

CASELE MODULARE
FORMAREA ZONEI CASELOR MODULARE DE PE 
FOSTA STRADĂ PATA RÂT (ACTUALA STRADA 
PLATANILOR) PRIN HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 
ȘI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

În vara anului 2009 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a demarat deja planul de 
„construcție de locuințe sociale pentru persoane fără adăpost” în Pata Rât.  

 ♦ Prin Referatul nr. 134829/30.06.2009 al Directiei tehnice s-a propus aprobarea  
caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitii „Construire de locuințe sociale pentru persoane fără adăpost”.

 ♦ Referatul de mai sus a fost aprobat de către Consiliul Local prin HCL 368/2009.
Studiul de fezabilitate elaborat cu acest scop de către SC BOGART SRL a fost 

aprobat cu un an mai târziu de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin HCL 
368/09.07.2010. 

În primăvara anului 2010 au fost demarate pregătirile concrete cu privire la zona 
caselor modulare din Pata Rât declarată ca zonă de locuit:

 ♦ La sfârșitul lunii martie 2010, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a făcut 
primele declarații mediatice privind nevoia de „a găsi o soluție pentru cei cir-
ca 1500 de romi care locuiesc pe strada Cantonului şi Coastei, precum şi în 
Pata Rât”, luând în calcul zona din aproprierea rampei de gunoi de la Pata Rât 
(http://www.citynews.ro/cluj/din-oras-10/primaria-mutaromii-de-la-pata-rat- 
cu-o-parcela-mai-incolo-77329/).

 ♦ Referatul Direcției Patrimoniului Municipiului şi Evidența Proprietății cu Nr. 
64778/451.1 din 25.03.2010 a definit „argumentele” în vederea „reamplasării 
persoanelor” din aceste zone, cum ar fi „nivelul de insalubritate foarte ridicat şi 
multe reclamații ale cetățenilor”. 
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 ♦ Hotărârea nr. 127 din 30.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului Cluj- Napoca 
a aprobat efectuarea unor demersuri necesare identificării de terenuri în Zona 
Pata Rât „în scopul mutării persoanelor care locuiesc ilegal pe str Cantonului şi 
str. Coastei”. 

În continuarea demersurilor de mai sus Primăria Municipiului Cluj-Napoca a iniți-
at un schimb de teren cu compania de salubrizare Branter Veres prin care a obținut 
un teren de cc 3000 mp în zona Pata Rât (la 800 de metri de vechea rampă de gu-
noi, pe atunci funcțională, și la 200 de metri de la groapa de deșeuri chimicale). 

 ♦ Terenul de cca 3000 mp a făcut obiectul schimbului de teren prin HCL nr. 
197/11.05.2010 al Consiliulul Local al Municipiului Cluj-Napoca,  astfel încât 
terenul din Pata Rât a trecut în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, iar com-
pania Brentner Veres a primit în schimb un teren pe strada Nădășel.

În 27.05.2010, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a elaborat Documentul de atri-
buire pentru construcția de locuințe sociale în Pata Rât pe terenul obținut prin deme-
rsurile de mai sus, stabilind drept dată de depunere a ofertelor ziua de 31.05.1010.

 ♦ Cererea de oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări 
Construirea de locuințe sociale pentru persoanele fără adăpost din municipiul 
Cluj-Napoca.

Termenul de valabilitate a ofertelor a fost stabilit pentru 31.08.2010. În acest do-
cument s-a prevăzut proiectarea și construirea a 10 module, amplasate pe 2 șiruri, fi-
ecare modul compartimentat cu spații de locuit pentru 4 familii. Conform precizărilor 
tehnice, fiecare spațiu de locuit trebuia să includă un dormitor și un living, iar fiecare 
modul să aibă un grup social comun pentru 4 familii. 

În acest document obiectul caietului de sarcini s-a definit astfel: „În vederea 
asigurării unor condiții optime de locuit a persoanelor fără adăpost, se propune 
construcția de locuințe sociale, care pot fi disponibile ca spațiu de locuit adecvat”. 
Totuși, în același document, în Fișa de date a achiziției, Primăria Municipiului Cluj-
Napoca a clasificat lucrările de construcții ca fiind „lucrări de construcții de adăpos-
turi sociale” clasificate prin Cod CPV 45211200-1. Pentru serviciile de proiectare au 
fost dispuse 25 de zile, iar pentru lucrările de construcții 90 de zile, deci în total 
mai puțin de 4 luni, construcțiile urmând să fie finalizate, conform acestui plan spre 
sfârșitul lunii septembrie 2010. Dar, precum se va vedea mai jos, autorizația de con-
strucție pentru aceste locuințe s-a eliberat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca abia 
în septembrie 2010.     

Printr-un PUZ aprobat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Primăria a 
inclus terenul preconizat pentru construirea locuințelor mai sus menționate în teren 
intravilan și a obținut autorizație de construcție în această locație pentru așa-zise 
„locuințe sociale/de necesitate pentru persoane fără adăpost”. 

 ♦ Decizia Nr. 106271/43/ 20.05.2010 a Comisiei tehnice de amenajarea teritori-
ului si urbanism, pe baza analizării documentației tehnice prezentate de Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, a avizat oportunitatea întocmirii documentației PUZ Pata 
Rât. Scopul acestui demers a fost introducerea în intravilan și stabilirea de regle-
mentări urbanistice care să permită construirea și amenajarea zonei pentru locuințe.

 ♦ Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin HCL 15/15.10.2007 a aprobat  
PUZ Pata Rât.  

Cu câțiva ani mai târziu, PUG-ul orașului, aprobat de edilii săi în 2014 a marcat 
această zonă drept „intravilană-de locuit”. Zonele din imediata vecinătate a caselor 
modulare au rămas zone industriale, precum arată harta de mai sus. 

În perioada imediat următoare, Conform pregătirilor prezentate mai sus, 
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin structurile lor specifice, 
au eliberat următoarele acte prin care autorizau casele modulare din Pata Rât fără 
nicio referire la faptul că această zonă se află la sub 1000 de metri de rampa de 
gunoi neconformă și la 200 de metri de groapa de deșeuri chimicale a fabricii de 
medicamente Terapia:

 ♦ Certificatul de Urbanism nr. 1642/2010 pentru construirea de locuințe sociale 
pentru persoanele fără adăpost, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca.

[Menționăm că în aceeași perioadă, administrația publică elibera și Certificatul 
de Urbanism nr. 2180/2010 pentru amenajarea platformei pentru stocarea temporară 
a deșeurilor menajere, beneficiar SC Salprest Rampa SRL.]

 ♦ Direcția de Urbanism, prin Decizia 148143/07.07.2010 a depus spre apro-
barea Consiliului Local Referatul privind autorizarea lucrărilor de construcții.  

Zona caselor modulare pe Harta reglementărilor zonale - zona Pata Rât din PUG, 2014

După Legenda PUG - Zonificarea teritoriului intravilan și reglementări urbanizare. Zona în for-

ma unui dreptunghi de culoare galbenă (zona caselor modulare) - definită în PUG ca zonă 

locuință. Zona hașurată cu alb-maro (actualmente colonia Dallas) - definită în PUG ca zonă de 

activități economice, industrie, depozitare, logistică. Zona hașurată cu alb-verde (actualmente 

rampa de deșeuri) - definită în PUG ca zonă de împădurire cu rol de reconstrucție ecologică.
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Acesta, precum și Referatul nr. 105833/433/17.05.2010 al Direcției Urbanism și 
Dezvoltare Urbană a fost aprobat de Consiliul Local prin HCL 213/2010.

 ♦ Autorizația de construcție nr. 1181 din septembrie 2010 – Locuințe sociale pentru 
persoane fără adăpost Pata Rât f.n, beneficiari SC Strict Prest SRL și investitor 
Consiliul Local Cluj-Napoca.
În paralel cu pregătirea caselor modulare, Primăria și Consiliul Local al Municipiului 

Cluj-Napoca pregăteau pe cale administrativă și evacuarea de pe strada Coastei.
 ♦ Scrisoarea către locatarii de pe str. Coastei emisă de Serviciul Administrare 

Spații, Terenuri, Nr. 302716/451/14.12.2010 prin care ei sunt chemați să depună 
la Primărie o cerere tip și actele de identitate ale membrilor familiei până în 
16.12.2010 „în vederea atribuirii locuințelor sociale pentru persoanele fără 
adăpost”, semnată de primarul Sorin Apostu, Directorul Direcției Patrimoniu 
Dacia Crișan, Șefa serviciul Administrare Spații. Iulia Ardeuș, Directorul Poliției 
Locale, Minodora Fritea, Șeful Serviciului de Control al Protecției Mediului și 
Igienizare, Mircea Abrudan. 

Referatul nr. 129770/48/15.06.2010 al Direcției Poliția Comunitară, prin care se 
propun unele măsuri pentru reglementarea desființării pe cale administrativă a con-
strucțiilor amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Cluj-Napoca, a 
fost aprobat prin HCL 249/2010.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat la inițiativa primarului și se baza pe Legea 
50/1991. HCL prevede înregistrarea video a desființării pe cale administrativă a con-
strucțiilor fără autorizație de construcție  amplasate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Cluj-Napoca. El mai prevede că în prealabil locatarii construcțiilor fără 
autorizație de construcție trebuie să fie somați să ridice aceste construcții, bunurile 
lor trebuie inventariate, consemnate și depozitate într-un loc special amenajat de 
către o comisie constituită prin decizia primarului.  

 ♦ Dispoziția nr. 6397/16.12.2010 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca a dis-
pus desființarea construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu 
executate pe str. Coastei f.n. 

Chiar dacă HCL 249/2010 a fost elaborată conform legii, evacuarea efectivă de 
pe strada Coastei nu a ținut cont de toate prevederile sale, precum arătăm în rându-
rile de mai jos. 

EVACUAREA FORȚATĂ DE PE STRADA COASTEI 

Dispoziția Primarului Municipiului Cluj-Napoca cu nr. 6397/16.12.2010 a dispus 
desființarea construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu executate 
pe str. Coastei f.n. Această dispoziție nu a respectat următoarele prevederi legale:1

 ♦ A fost pusă în executare a doua zi, în 17.12.2010 fără a aștepta ca Prefectul să 
exercite controlul de legalitate asupra acestuia (conform Art. 115 alin 2 și 7 din 
Legea 215/2001.

 ♦ A fost pusă în executare într-o perioadă a anului (1 decembrie - 1 martie) când 
evacuarea de orice fel este interzisă tocmai pentru a nu accentua vulnerabili-
tatea persoanei afectate.

 ♦ S-a bazat doar pe Referatul 307137/481/16.12.2010 prezentat Primăriei de către 
Serviciul Control Urbanism și Disciplina în Construcții din cadrul Direcției Poliției 
Comunitare cu avizul Serviciului Juridic, care nu este un document public, și nu 
îndeplinește condițiile unei motivații adecvate. 

 ♦ Nu a făcut distincție între construcțiile executate fără autorizație de construcție 
și între locuințele construite de Primărie, închiriate pe baza unor contracte de 
închiriere. Chiar dacă contractele nu s-au mai prelungit din aprilie 2009, prețul 
chiriei a fost achitat până în momentul evacuării.

 ♦ Nu a respectat prevederile Art. 33 din Legea 50/1991 cu privire la desființarea 
construcțiilor executate fără autorizație de construcție pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al statutului, municipiului, orașului etc.:

 – nu s-a efectuat nicio cercetare anterioară cu privire la legalitatea con-
strucțiilor edificate; 

 – nu s-au demarat măsuri reale și efective pe lângă locatari pentru a-i pregăti 
corespunzător pentru executarea demersului preconizat în această decizie;

 – nu s-a constatat caracterul nelegal al construcțiilor de către Inspectoratul de 
Stat în Construcții (conform Art. 20 al Legii 50.1991);

 – locatarii din construcțiile edificate fără autorizație de construcție nu au fost 
notificați și nu li s-a pus în vedere posibila sancționare concomitent cu impu-
nerea obligației de a le demola, nu există niciun proces verbal în acest sens; 

 – locatarilor din construcțiile edificate fără autorizație de construcție nu li s-a 
pus în vedere posibila intrare în legalitate conform Legii 50/1991 cu privire la 
construcțiile edificate fără autorizație de construcție înainte de august 2001.

 ♦ Bazată pe aprecierea autorităților cu privire la legalitatea sau ilegalitatea con-
strucțiilor de pe strada Coastei f.n, această Dispoziție a fost exercită cu un exces 
de putere ceea ce înseamnă încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor cu privire la inviolabilitatea domiciliului, conform: 

 – Art. 27 al Constituției României; 

 – Art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, la care România este parte 

 – jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Deoarece pentru locatarii de pe strada Coastei de pe domeniul privat al 
Municipiului Cluj-Napoca spațiul locativ pe care îl ocupau indiferent dacă pe baza 
contractului de închiriere sau în mod informal reprezenta domiciliul acestora în sen-
sul de locuință statornică, demolarea acestor construcții prin Dispoziția Primarului 
a fost o ingerință în dreptul celor afectați la respectarea domiciliului. În acest sens 
Decizia 6397/16.12.2010 a avut un caracter ilegal.

 – Art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului consacră dreptul persoanei 
la respectarea domiciliului, instituie obligația negativă a administrației publice 
de a se abține de la orice acțiune care să aducă atingere dreptului consacrat, 
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precum și obligația pozitivă a acestuia a lua măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea reală a dreptului la inviolabilitatea domiciliului.   

Evacuarea din 17.12.2010 a 76 de familii aparținând unor categorii sociale mar-
ginalizate, marea lor majoritate de etnie romă, a fost o evacuare forțată din motivele 
de mai sus. La aceste considerente se mai adaugă și altele, și anume:

 – locuințele alocate în casele modulare din Pata Rât nu reprezintă o alternativă 
locativă adecvată conform prevederilor legislației internaționale cu privire la lo-
cuința adecvată;

 – locatarii evacuați din casele lor de pe strada Coastei nu au fost consultați în 
legătură cu demersurile pregătite de către administrația publică locală cu privire 
la evacuarea lor, demolarea locuințelor și mutarea lor în Pata Rât; chiar dacă, 
precum am arătat în acest document, Primăria făcea vagi referiri mediatice în 
legătură cu aceste demersuri, până în ultima clipă nimeni nu a specificat exact 
cine anume va fi afectat de ele (locatarii de pe strada Cantonului, din colonia 
Dallas, cei de pe rampă sau cei de pe strada Coastei);

 – locuințele sociale din casele modulare nu s-au atribuit prin procedurile legale 
de atribuire de locuințe sociale: locatarii de pe strada Coastei au fost chemați să 
depună o cerere pentru locuință socială în 15.12.2010 completând un formular, 
fiind intimidați prin amenințarea cu privire la inevitabila demolare a locuințelor 
lor de pe strada Coastei și în mai puțin de două zile cererea lor a fost aprobată;

 – condițiile de locuire din casele modulare din Pata Rât nu sunt condiții de trai 
decente și ele nu protejează sănătatea persoanelor evacuate de pe strada 
Coastei precum afirmă Decizia 6397/16.12.2010 a Primarului Municipiului Cluj-
Napoca, din contră ele au afectat în mod dramatic sănătatea acestora, demni-
tatea lor umană și calitatea vieții lor, îngreunând, inclusiv, accesul la locuri de 
muncă decente și la educație școlară de calitate;  

 – casele modulare unde au fost mutate persoanele ale căror locuințe au fost 
demolate în 17.12.2010 nu erau suficiente pentru mutarea tuturor locatarilor 
evacuați, astfel încât 36 de familii practic au fost lăsate fără adăpost în timp 
de iarnă.  

Relocarea persoanelor și familiilor de etnie romă în zona rampei de gunoi 
contravine Declarației internaționale a drepturilor omului și mediului adoptată la 
Geneva în 1994 care precizează printre altele că acestea includ și dreptul la condiții 
de locuit într-un mediu sănătos, nepoluat, și nedegradat de activități care pot afecta 
sănătatea și bunăstarea oamenilor. Ea contravine și Ordinului Ministrului Sănătății nr. 
536 din 23 iunie 2007, care la articolul 11 arată că distanța minimă de protecție sani-
tară, recomandată între zonele protejate și o serie de unități care produc disconfort 
și riscuri sanitare este de 1000 de metri.

Cu ocazia investigației derulate de Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării -a constatat că modulele din zona Pata Rât se află lângă groapa de 
gunoi și în apropierea zonei de deversare a reziduurilor produse de o fabrică de me-
dicamente și prezintă o serie de defecțiuni ale pereților, acoperișurilor; există igrasie 
pe pereți, iar în băi sunt scurgeri de la țevile de apă, toaletele sunt puține raportat la 
numărul de persoane care le utilizează, insalubre și necompartimentate. Afirmațiile 

etnicilor romi cu privire la izolarea la care au fost supuși se confirmă, zona în cauză 
fiind la mare distanță de mijloacele de transport în comun, magazine, școli, spitale 
etc. Colegiul director a hotărât că evacuarea comunității de etnie romă precum și 
relocarea și izolarea acestora în apropierea gropii de gunoi și a stației de deșeuri 
chimice ale orașului intră sub incidența art. 2 alin. 1, art. 10 lit. h, art. 13 alin. 1 și art. 
15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discri-
minare, republicată, iar prin Hotărârea nr. 441 din 15.11.2011 a dispus sancționarea 
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, pentru faptele prevăzute la art. 10 lit. h din O.G. 
nr. 137/2000, cu amendă contravențională în cuantum de 2000 lei, pentru faptele pre-
văzute la art. 13 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu avertisment, iar pentru faptele prevăzute la 
art. 15 din O.G. nr. 137/2000, cu amendă contravențională în cuantum de 6000 lei. 
Colegiul director a recomandat Primăriei Municipiului Cluj-Napoca să ia măsurile nece-
sare în vederea asigurării standardelor minime de viață pentru comunitatea din zonă. 

NOTĂ

1 Conform Sentinței civile nr. 1289/2015 al Tribunalului Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și 

fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale
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DALLAS ȘI RAMPA 
DE GUNOI
CONSTITUIREA COLONIEI DALLAS CA PARTE INTEG-
RANTĂ A ISTORIEI RAMPEI DE GUNOI DIN PATA RÂT 

De la sfârșitul anilor 1960, colonia Dallas s-a format în paralel cu dezvoltarea 
orașului Cluj, respectiv în strânsă relație cu întemeierea, creșterea și toată istoria 
rampei de gunoi din Pata Rât, istorie în care au jucat un rol important nu doar mun-
citorii de pe rampă sau firme din industria deșeurilor, ci și autoritățile administrației 

publice locale și județene. De la primele trei familii venite din Dezmir, până la cele 
62 de familii din Dallas și cele 49 de familii pe rampă anchetate prin cercetarea 
UNDP&UBB din 2012, și până la numărul celor care azi locuiesc în aceste două lo-
cații ale zonei Pata Rât, cu toți au servit cu munca lor de selectare a deșeurilor nu 
doar populația orașului Cluj-Napoca, ci au contribuit la profitul firmelor din industria 
deșeurilor (companii de salubrizare, firme de depozitare, de colectare, de reciclare) 
fără ca ele să beneficieze de vreo investiție din partea autorităților publice care să fi 
îmbunătățit condițiile și siguranța lor locativă.    

— Similar cu modul în care pe vremuri peste o sută de mii de persoane veneau 
din zonele rurale ale României pe valul industrializării socialiste și dobândeau domi-
ciliu în Cluj (din 1974 denumit Cluj-Napoca)1 ca muncitori urbani, populația stabilită în 
Pata Rât/Dallas „cu origini rurale” a fost și ea atrasă de resursele orașului în creștere. 
Conform unor relatări personale, pe vremuri, pe terenul unde acum se întinde colo-
nia Dallas, se aflau mai multe gropi unde fabricile orașului depozitau diverse deșeuri 
specifice industriilor socialiste. 

— În 23 decembrie 1971, CAP Someșeni și Întreprinderea Comunală Cluj au 
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semnat un contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani a unui teren în Pata Rât „cu 
scopul amenajării rampei pentru depozitarea controlată, pe o suprafață totală de 
32.107 metri pătrați, din care fânețe degradate 20.237 de metri pătrați”.  

— În 1993, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat trecerea în domeniul privat al 
Consiliului Local a rampei de reziduuri de la Pata Rât, în suprafață totală de 8,94 de 
hectare, pe considerentul că „rampa a fost folosită circa 30 de ani de municipiul Cluj 
și nu au existat revendicări asupra terenului nici din partea fostului CAP, nici din par-
tea urmașilor foștilor proprietari, dar și pentru că rampa nu poate face obiectul legii 
fondului funciar”.

— În 10 mai 2000, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și SC Salprest SA 
au încheiat un protocol privind administrarea rampei de depozitare a reziduurilor, 
protocol prin care Consiliul Local, în calitate de proprietar al terenului de la Pata Rât, 
a fost de acord ca SC Salprest SA să asigure administrarea rampei direct sau în cola-
borare cu alte societăți comerciale. Protocolul era încheiat inițial pe doi ani și apoi a 
fost prelungit prin acte adiționale până la 31 decembrie 2002.

— În 2001, prin HCL nr. 558, s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiec-
tul de investiții „amenajare rampă ecologică Pata Rât. Pasivizarea actualei rampe”. 
Potrivit studiului, în 2001 suprafața bazei rampei era de 14,4 hectare.

— În 15 aprilie 2003, prin HCL nr. 83, s-a alocat suma de 10 miliarde de lei (ROL) 
de la bugetul local, în vederea închiderii rampei de deșeuri de la Pata Rât, acest lu-
cru însă nu s-a întâmplat. 

— În 2 iunie 2005, Primăria Cluj-Napoca a încheiat cu Salprest Rampă un con-
tract cu nr. 40050/443 privind operarea rampei de deșeuri Pata Rât, adică activități 
de depozitare a deșeurilor nepericuloase și inerte, precum și exploatarea și întreți-
nerea rampei.

— Prin Hotărârea de Guvern 349 din 2005, Rampa de la Pata Rât era catalogată 
ca fiind „depozit neconform clasa B din zonă urbană” și potrivit calendarului de sis-
tare-încetare a activității pentru depozitele de deșeuri existente trebuia să își sisteze 
activitatea în anul 2010.

— Printr-un act adițional din 27 februarie 2007 la contractul cu Salprest din 
2005 s-a modificat articolul 7.1 al acestuia, și astfel s-a prevăzut că „valabilitatea con-
tractului se prelungește până la finalizarea licitației pentru operator de salubritate 
menajeră și încheierea contractului cu firma declarată câștigătoare”. 

— După HG 349/2005, Acordul de Mediu din 12 august 2010 a stipulat faptul 
că până la realizarea primei celule a unui depozit conform, stocarea temporară a 
deșeurilor nevalorificabile se va realiza pe o platformă impermeabilizată amplasată 
în vecinătatea depozitului neconform Pata Rât.

— În noiembrie 2012, depozitarea gunoaielor pe rampa de la Pata Rât a fost 
sistată, aceasta fiind considerată neconformă, iar societatea care o administrează, 
Salprest Rampă, a fost amendată de Garda de Mediu cu 30.000 de lei. Rampa a fost 
redeschisă după o zi, însă societatea Salprest Rampă a continuat să depoziteze de-
șeurile în același loc.

— În 5 ianuarie 2012 Consiliul Județean Cluj a semnat cu firma Confort con-
tractul pentru construcția Centrului Integrat de Management al Deșeurilor în va-
loare de 107.536.011 lei, care prevedea ca termen inițial de finalizare a lucrărilor 
martie 2013. 

— Apoi, Societatea Atzwanger a preluat contractul pentru construcția CMID pe 
25.02.2013 prin intermediul unui act adițional în urma intrării în insolvență a societății 
Confort. Cu toate că contractul trebuia finalizat inițial în 14 luni s-a mărit timpul pen-
tru efectuarea lucrărilor la 22 de luni și 15 zile. Acest contract a fost reziliat de către 
Consiliul Județean Cluj pe 10 noiembrie 2014.

— Conform Autorizației de mediu din 12 iunie 2013, Salprest Rampă trebuia să 
elimine deșeurile menajere reziduale la depozite de deșeuri autorizate și nicidecum 
pe fostul amplasament aferent depozitului neconform de la Pata Rât – depozitarea 
fiind sistată în anul 2010.

— În septembrie 2014, Consilierii locali au aprobat protocolul de colaborare cu 
Consiliul Județean și Salprest Rampă S.A (singurul operator autorizat din zonă) con-
form căruia depozitarea gunoaielor se va face pe terenul deținut de Salprest, adică 
pe o rampă temporară privată care funcționează tot în zona Pata Rât până la deschi-
derea primei celule a viitorului centru pentru deșeuri. Acest teren s-a identificat din 
februarie 2014. Pe atunci secretarul municipiului explica că în primă fază gunoaiele 
vor fi depuse pe rampa temporară care este în funcție în prezent, după care, când 
aceasta va fi plină, se va trece la o altă rampă provizorie deținută tot de Salprest S.A. 
pentru care societatea a început deja demersurile de autorizare. Dacă și această 
nouă rampă se va umple și între timp nu va fi gata depozitul de deșeuri, va fi necesa-
ră identificarea unui nou teren limitrof pentru altă rampă temporară. Această groapă 
a ajuns la capacitatea maximă de stocare mult mai repede decât termenul prevăzut, 
adică 15 iulie. În mai 2015 Salprest Rampă S.A anunța autoritățile că gunoaiele nu se 
mai pot depozita aici deoarece capacitatea rampei este depășită. 

— În acest moment, Comisarul general al Comisariatului Gărzii Naționale de 
Mediu, Florin Diaconu, a declarat: „Soluția este depozitarea, în continuare, a deșeu-
rilor pe depozitul temporar situat lângă actuala rampă de gunoi de la Pata Rât, care 

Rampa de gunoi veche închisă în iunie 2015, fumegând în aprilie 2016, din Ziua de Cluj 13.04.2016
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Colonie Rampă, 2012, Foto: Cătălin Berescu

este gol și autorizat din 2012 și pe care se poate depune timp de șase luni. După 
această perioadă, se va desființa depozitul temporar și se vor putea depozita deșeu-
rile pe viitoarea rampă care face parte dintr-un proiect al CJ Cluj. De asemenea, vom 
modifica proiectul derulat de CJ Cluj pentru depozitarea deșeurilor, astfel încât să 
fie finalizată cât mai repede prima celulă de depozitare, care în șase luni să fie ope-
rabilă”. Potrivit acestuia, gunoaiele au fost depozitate ilegal în ultimii ani pe vechea 
rampă de la Pata Rât, și nu pe rampa temporară de lângă, care este goală. La rândul 
său, Președintele Agenției Naționale de Protecție a Mediului, Toma Petcu, a afirmat 
că tocmai paradoxul a făcut că nerespectarea legii de către Salprest Rampă și depo-
zitarea într-un spațiu neautorizat a dat posibilitatea ca depozitul temporar, care are o 
capacitate de 42.000 de metri cubi, să poată fi folosit acum până la 15 iulie.2 

— O altă soluție, găsită de Primăria Cluj-Napoca a fost platforma de stocare 
temporară, care se întinde pe o suprafață de 4.000 mp, a fost deschisă în octom-
brie 2015. Noua rampă de stocare temporară a deșeurilor a fost construită de Regia 
Autonomă a Domeniului Public (RADP), care a solicitat Consiliului Local o subvenție 
de 4.625.000 lei pentru realizarea acestei rampe temporare de depozitare a deșeu-
rilor. Lucrările au durat 4 luni. Precum s-a observat la acea oră, rampa de la Pata Rât 
urma să aibă are o capacitate de 96.000 de tone, iar deșeurile clujenilor cântăresc 
aproximativ 12.000 de tone lunar.3

— Între timp, autoritățile au refuzat permanent să recunoască că în zonă, 
respectiv în Dallas, dar și pe rampa de gunoi, locuiesc nu doar, și nu în primul rând, 
nou-veniții din alte județe, ci generațiile născute chiar la fața locului din familiile pre-
decesorilor așezați aici de la sfârșitul anilor 1960. Nu s-a recunoscut valoarea socială 
a muncii lor pe rampă, total invizibilă, nici nevoia îmbunătățirii condițiilor de locui-
re și de infrastructură. Administrația publică locală intervenea aici din când în când 
prin serviciul de protecția copilului pentru a atenționa familiile în legătură cu violarea 
drepturilor copiilor.

— Preconizată, în octombrie 2015, a fi o rampă temporară de stocare a deșeuri-
lor pentru o perioadă de 6-7 luni, aceasta pare a se permanentiza, conform estimă-
rilor, chiar până în anul 2020. În mai 2016 RADP anunța că va mai construi o a patra 
platformă pe lângă cele trei existente deja, extinderea platformei fiind planificată pe 
str. Platanilor f.n, tarla nr. 103, parcela 523/1/5 pe o suprafață de 6000 mp.4 În ceea 
ce privește „factorul de mediu așezări umane” Raportul studiului de mediu apreci-
ază că acesta „va fi influențat pozitiv de funcționarea obiectivului”, referindu-se sub 
acest capitol la „creşterea ofertei de locuri de muncă (cel puțin 20), şi la serviciile 
aduse municipalității în ansamblu, contribuind la asigurarea unei logistici adecvate 
gestiunii selective a deşeurilor”. Raportul recunoaște, însă, că „emisiile gazoase gen-
erate în urma arderilor instantanee sau a fermentațiilor  reprezintă surse importante 
de poluare atmosferică, din cauza concentrațiilor de CH4, CO, CO2, H2S, gaze toxice 
care afectează într-o anumită măsură atât sănătatea populației umane cât şi starea 
mediului.”

Localizarea amplasamentului (cu negru) față de depozitul de deșeuri de la Pata Rât, preluat 

din Raport, 2016
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Rampa (nouă) de stocare temporară a deșeurilor în flăcări, din Telegraf online, 08.05.2016

SITUAȚIA LOCATIVĂ DIN COLONIA DALLAS 

Precum povestesc oamenii, lumea din Dallas multă vreme își făcea barăci din 
materiale foarte slabe, dar cu timpul generațiile noi au început să construiască din 
materiale mai solide. Însă întotdeauna au construit cu frică, cu risc, se temeau ca 
nu cumva să fie fugăriți de aici de către primărie. Se mai spune, însă, că în Dallas 
niciodată nu au fost razii ale poliției precum au fost pe rampă. Căci pe rampă poliția 
a avut mai multe rânduri de acțiuni prin care a dat foc la colibele oamenilor sau le-a 
demolat. Poliția s-a mobilizat, aparent, la plângerile orășenilor care aveau terenuri 
chiar lângă rampă chiar dacă nu foloseau la nimic acele pământuri: „Și în Dallas au 
fost câteva razii, când poliția căuta infractori sau când au vrut să ne ia în evidență, 
dar niciodată nu au fost de genul celor de pe rampă, să alunge locatarii sau să le 
demoleze casele” (fragment din interviu realizat cu un locuitor din Dallas). Cu toate 
fluctuațiile numărului de persoane care au afectat mai ales populația cu domiciliul pe 
rampă, în 2012 în Dallas locuiau circa 320 de persoane, iar pe rampa de gunoi 248. 

Majoritatea ajutoarelor pe care oamenii din Dallas le-au primit de la organi-
zații neguvernamentale au constat în ajutoare umanitare. Însă erau câteva organi-
zații care au contribuit la îmbunătățirea infrastructurii locative. În 2005, Asociația 
Voluntară Castel Banffy a demarat o acțiune de igienizare a locului, care a inclus 
curățarea acestuia de reziduurile menajere, mascarea terenului cu pietriș margaritar, 
introducerea apei potabile în toată comunitatea prin intermediul a cinci puțuri de ali-
mentare cu apă potabilă, construirea a cinci cabine de WC, turnarea a cinci plăci de 
beton pentru spălarea diferitelor lucruri, dar și întrajutorarea oamenilor, printre altele 
cu materiale de construcție. La rândul lor, Fundația Ajutorul Familiei și Fundația Pro 
Rroma, cu ajutorul voluntarilor veniți din străinătate, cât și a beneficiarilor, au constru-
it aici în timp peste 50 de locuințe. Pe lângă aceste intervenții, comunitatea de romi 
din Pata Rât a mai beneficiat de sprijinul câtorva proiecte Phare în domeniul edu-
cației școlare și sănătății, precum și de proiecte punctuale derulate de organizații 
locale, cum ar fi Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Asociația Wassdas 
și Asociația pentru Emanciparea Femeilor Rome. Printre ele unele vizau eliberarea 
actelor de identitate, dar numai buletine provizorii, fără domiciliu, lucru care se poate 
repeta la nesfârșit în condițiile în care aceste buletine trebuie reînnoite din an în an 
și oferă acces limitat la drepturi și servicii. După atâția ani, chiar și proiectul ADI ZMC 
„Pata Cluj” a repetat aceeași paradigmă de intervenție. Nici sub impactul proiectului 
nu s-a ajuns la identificarea unor soluții care să întărească siguranța locativă a oame-
nilor până când ei vor mai fi nevoiți să locuiască de facto în Dallas neavând alterna-
tive locative. Nefiind luați în evidență cu domiciliu, ei se confruntă cu dificultăți mari 
inclusiv la dobândirea unui loc în cimitirele din oraș.

Cea mai îndelungată și consistentă implicare în colonia Dallas a venit din partea 
Fundației Pro Roma. După inițiative de natură educațională, în 2004 și apoi în 2011 
Fundația a cumpărat o bună parte a terenului de sub Dallas, și a construit case noi 
din lemn. Terenul achiziționat în 2004 era încadrat drept teren agricol extravilan. 
Partea de parcelă cumpărată în 2014, când Planul Urbanistic General al orașului a 
intrat în vigoare, devenea teren intravilan industrial. În 2012, (ancheta UNDP&UBB) 
20 de persoane au declarat că locuința în care stau a fost construită de Fundație. 
De atunci însă numărul cabanelor noi a crescut rapid, azi ajungând la aproape 60. 

Captură zona Dallas din Imobile ANCPI pe fundal Ortofotoplan 2010, actualizat cu date de 

cadastrare (282419, 262854)
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Fundația ar mai fi dispusă să cumpere teren și să mai construiască, așteptând însă 
sprijin din partea autorităților în ceea ce privește statutul juridic și urbanistic al aces-
tor terenuri și locuințe. În toamna lui 2015, în contextul în care mai mulți locatari au 
cerut să li se faciliteze conectarea la curent electric, primăria a sugerat reprezentan-
tului Fundației să recurgă la procedura plângerii prealabile pentru a schimba des-
tinația terenului de sub Dallas din zonă industrială în zonă de locuit. Oamenilor din 
Dallas li se par îndreptățite aceste cereri de locuire din moment ce în imediata lor 
vecinătate, la circa 50 de metri de ei, sus pe deal, în 2010 Primăria a făcut schimb 
de teren cu compania de salubritate Brantner Veres și a obținut titlu de proprietate 
asupra pământului unde a construit 10 case modulare. Totodată, primăria a inclus 
terenul respectiv în intravilan și printr-un PUZ l-a transformat în zonă de locuit, iar în 
2015 le-a prelungit chiriașilor de acolo contractele de închiriere până în 2019. 

Oamenii din Dallas rețin că firmele de colectare au apărut prin zonă acum 12-13 
ani. Unii consideră că înainte de asta lucrurile mergeau mai bine pentru muncitorii 
de pe rampă pentru că ei înșiși își duceau deșeurile selectate în afara zonei Pata 
Rât să le vândă, în Someșeni, în jurul actualului magazin Ambient pe când acesta nu 
era construit și până când li se mai permitea să circule cu caii și căruțele. Locatarii 
din Dallas însă observă că cel mai greu le este acum, după închiderea rampei vechi 
și deschiderea rampei temporare noi. Doar 3-4 familii au plecat după închiderea 
rampei. Câțiva s-au angajat în oraș. Cei care au rămas și au început să lucreze pe 
rampa cea nouă și-au dat seama că prețurile pe care administratorii acestei rampe 
le plătesc pentru deșeuri sunt cam jumătate din prețul pe care îl luau înainte, când 
nu le interzicea nimeni să iasă de pe rampă cu ce au selectat și colectat într-o zi și să 
vândă fier, plastic, hârtie și cartoane la firmele de colectare din zonă. 

NOTE

1 Conform Recensământului din 1941 populația Clujului a fost de 114.984 locuitori, în 1966 crescând la 

185.663, iar în 1992 la 328.602 de locuitori.  
2 Sursă Mediafax, 10 februarie 2015, accesibilă aici - http://www.mediafax.ro/social/cluj-rampa-de-deseuri- 

de-la-pata-rat-inchisa-din-cauza-depasirii-capacitatii-de-stocare-13813269
3 Sursă Ziar de Cluj, 17 octombrie 2015, accesibilă aici - http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/platfor-

ma-de-depozitare-temporara-a-deseurilor-a-fost-inaugurata-cum-va-functiona--141959.html
4 Sursă Monitorul de Cluj, 3 mai 2016, accesibilă aici - http://www.monitorulcj.ro/actualitate/52196-ce-im-

pact-va-avea-extinderea-rampei-temporare-de-de%C5%9Feuri-de-langa-pata-rat#sthash.UeoeNp6c.

dpbs; din articol se poate ajunge la Raportul de Mediu elaborat de SC Unitatea de Suport pentru Integrare 

SRL, titularul proiectului fiind Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca. 


