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La mijlocul anilor 1990 (cu începere de la sfârșitul anilor 1960) zona Pata Rât a fost 

locuită doar de așa-numita colonie Dallas. Familiile de pe strada Cantonului au 
început să se așeze și/sau să fie relocate în zona Pata Rât de către autoritățile 
locale începând cu 2002, iar familiile care acum locuiesc în casele modulare au 
fost evacuate de pe strada Coastei și relocate în zona Pata Rât în decembrie 2010.  

 
Această istorie a locuirii în zona Pata Rât este reflectată și în ocurența curentă a 

copiilor din Dallas, Cantonului și case modulare/fosta Coastei în diferite școli în 
oraș.  

Faptul că nici un copil din casele modulare nu este înscris în școala Dârjan, ci în alte 
școli ale Clujului (din cartierul Mărăști și Între Lacuri) se explică prin faptul că 
înainte de 2010 acești copii locuiau cu familiile lor pe strada Coastei din cartierul 
Mărăști.  

Faptul că tinerii de vârstă școlară din Cantonului și Dallas sunt înscriși masiv în Școala 
Gimnazială Traian Dârjan rezultă din politicile educaționale cu privire la 
școlarizarea copiilor din această zonă:  

inclusiv din acceptul școlii Dârjan, în paralel cu refuzul altor școli, de a-i înscrie, 
precum și din lipsa unei viziuni și practici la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
cu privire la desegregarea școlară și evitarea ca segregarea rezidențială a zonei 
Pata Rât să producă segregarea școlară în cazul școlii Dârjan, iar cea din urmă să 
contribuie la perpetuarea segregării teritorial-locative a familiilor care au ajuns să 
locuiască în zona Pata Rât. 



Imposibilitatea eliminării efectelor segregării rezidențiale 
asupra participării școlare rezultă și din faptul că 
programele educaționale pentru romii din Pata Rât s-au 
axat în mare parte pe școala Dârjan.  

Școala Dârjan a devenit și din această cauză unitatea 
școlară care servește zona Pata Rât.  

Alte școli ale orașului nu au participat la aceste 
demersuri.  

Nu a existat o acțiune de desegregare școlară coordonată 
de ISJ la nivelul tuturor școlilor din oraș, sau proiecte 
care să fi acționat la nivelul rețelei școlare. 



 
Stigma asociată cu zona Pata Rât și a locuitorilor săi s-a 

extins și asupra școlii Dârjan, cea din urmă, respectiv 
copiii și cadrele didactice de acolo devenind în 
contextul școlilor din oraș ceea ce zona Pata Rât este în 
mentalul colectiv al întregului oraș. Adică un spațiu 
social marginalizat și etichetat drept sursă de primejdii, 
un loc de evitat și de păstrat la distanță, un teritoriu și o 
populație blamate pentru toate dezavantajele pe care 
le cunosc. Drept consecință, precum populația 
majoritară refuză în mod preponderent să accepte 
relocarea familiilor din zona  izolată și poluată Pata Rât 
în cartierele mixte ale orașului, alte școli decât școala 
Dârjan își exprimă temerea de a se transforma într-o 
școală de tipul școlii Dârjan în urma școlarizării copiilor 
din Pata Rât în aceste unități. 



Școlile care școlarizează copii din Pata Rât și/sau colaborează la crearea  
Rețelei clujene a școlilor incluzive în anii școlari 2014/2015 și 2015/2016 

 



 

Diagrama 1. Numărul copiilor 
școlarizați din zona Pata Rât 
 

Obs. Înainte de toamna anului 2014 
niciun copil care locuiește în a patra 
zonă din Pata Rât (adică pe rampă) nu 
a fost înscris la școală în unitățile de 
învățământ din Cluj-Napoca.  
 
În anul școlar 2014/2015, prin 
proiectul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană 
Cluj "Intervenții sociale pentru 
desegregarea și incluziunea socială a 
grupurilor vulnerabile din Zona 
Metropolitană Cluj, inclusiv a 
comunităților de romi marginalizate" 
au fost înscriși la școală 12 copii de pe 
rampă (trei în Școala Generală Horea și 
trei în școala Montessori din Cluj-
Napoca, iar șase în două școli din 
comuna Cojocna, județul Cluj). Ei nu 
sunt incluși în statisticile acestui 
raport. 
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Diagrama 2. Ponderea copiilor din trei comunități din Pata Rât  

școlarizați în funcție de tipul școlii 

 

 

Obs. Ponderea cea mai mare a celor înscriși în școala specială se regăsește pe strada Cantonului (peste 56% dintre 
cei școlarizați cu domiciliul pe această stradă fiind înscriși în școala specială). 
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Diagrama 4.  

 

Numărul copiilor din zona Pata 
Rât în funcție de școlile unde 
sunt înscriși 
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Diagrama 5.  

Numărul copiilor școlarizați din zona Pata Rât în școlile de 
masă 
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Diagrama 6.  

Tendințele participării școlare în 
învățământul de masă, pe cicluri 
educaționale în funcție de zonă 
în rândurile elevilor școlarizați în 
2014/2015 
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Faptul că și în anul școlar 2014/2015, cu foarte puține excepții, 
starea de fapt ce reiese din diagramele și tabelele 
prezentate mai sus continuă să persiste, reflectă că:  

- sistemul de învățământ clujean în cel mai bun caz a reușit 
să găsească soluții cu privire la continuarea școlarizării 
acelor copii în școlile mixte din oraș care aparțin 
comunității recent mutate în Pata Rât (evacuate de pe 
strada Coastei);  

- sistemul de învățământ clujean nu a pus în mișcare 
mecanisme care să asigure accesul copiilor din celelalte 
comunități ale zonei Pata Rât la școlile mixte din oraș, 
precum și reconfigurarea școlii Dârjan ca unitate de 
învățământ care școlarizează copii de diverse etnii și statut 
social din cartierul Someșeni. 



Proiectul ROMEDIN 
Ca răspuns la aceste realități ROMEDIN susține și 

promovează educația pentru incluziune și dreptate 
socială:  

 
(1) Prin Programul Școală după școală, precum și prin 

Atelierele de educație vizuală și teatru comunitar, 
ROMEDIN oferă servicii socio-educaționale pentru 
copii și familii din comunitățile marginalizate din zona 
Pata Rât a municipiului Cluj-Napoca (în particular cei 
care locuiesc în Dallas, pe strada Cantonului și în 
casele modulare/ fosta Coastei), dar și altor elevi din 
medii defavorizate.  

(2) Dezvoltă rețeaua clujeană a școlilor incluzive în 
vederea susținerii desegregării socio-teritoriale a 
zonei.  



Programul Școală după școală 
Pe baza Micro-cercetării s-au organizat grupele Programului Școală după 

Școală Romedin la  6 șase școli din Cluj-Napoca (Școala Gimnazială Ion 
Agârbiceanu, Școala Gimnazială Traian Dârjan, Colegiul Tehnic Ana Aslan, 
Colegiul Tehnic de Construcții Andrei Saligny, Școala Gimnazială Alexandru 
Vaida Voevod, Colegiul Economic Iulian Pop), precum și grupele participante 
la programele de dezvoltare personală și educație civică integrate în 
programul normal de școală în cazul Școlii Gimnaziale Traian Dârjan. 

De aceste programe au beneficiat în total 291 copii de  nivel primar, 
gimnazial și liceal.  Dintre ei, 176 de copii au fost înscriși în programul 
Școală după Școală, dintre care 80 de copii din zona Pata Rât, și alți 96 de 
copii aparținând unor categorii sociale defavorizate, colegi cu copii din Pata 
Rât în aceste școli; iar alți 115 de copii din clasele I-VIII participă la 
programele de dezvoltare personală și educație civică incluse în programul 
școlar normal de la Școala Dârjan care școlarizează copii din Pata Rât și din 
Someșeni.  

 
Copiii beneficiază de suport social (masă și transport), suport educațional 

(efectuare de teme, recuperare de decalaje în învățare) și de programe de 
pregătire pentru viață (dezvoltare personală și educație civică).  

 
 



Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive 
 
Măsurile acestei Strategii susțin un sistem public de educație 

școlară care contribuie la prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale și la reducerea inegalităților sociale, sau, 
altfel spus, ea promovează un sistem al educației incluzive care 
poate funcționa ca instrument al dreptății sociale. 

 
Măsurile propuse de o echipă de specialiști sunt dezbătute în 

cadrul Atelierelor de lucru ROMEDIN, la care participă cadre 
didactice, părinți din zona Pata Rât, reprezentanți ai 
Inspectoratului Școlar Județean Cluj și ai Primăriei Cluj-Napoca, 
și ai mass mediei locale.  

 
Strategia astfel finalizată este promovată în școli, la ISJ Cluj, la 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, și în presa locală pentru ca 
implementarea ei să fie susținută financiar și simbolic de către 
diverși factori de decizie și de opinia publică clujeană.    

 
 



Direcții strategice propuse 
1. Încheierea și punerea în funcțiune a parteneriatelor între școli, ISJ Cluj și Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca cu scopul susținerii rețelei clujene a școlilor incluzive. 
 
2.1. Facilitarea instituțională a înscrierii copiilor din Pata Rât și din alte zone 

defavorizate în școlile orașului. 
2.2. Susținerea participării școlare a copiilor din medii defavorizate la școlile din oraș 

prin servicii socio-educaționale adecvate. 
 
3. Punerea în funcțiune a unor măsuri de susținere și recunoaștere adecvată a școlilor 

din rețeaua școlilor incluzive și a cadrelor didactice de la aceste școli de către 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj, precum și Primăria și Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca.   

 
4. Susținerea învățământului cu predare în limba romani și evitarea ca aceasta să 

devină o formă a segregării mascate. 
 
5. Promovarea parteneriatelor între școli la nivelul întregului oraș în vederea 

îmbunătățirii și îmbogățirii activităților curriculare și extra-curriculare în domeniul 
educației pentru dreptate socială și drepturile omului, educației interculturale, și 
educației antirasiste. 

 
 


