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1
 Informațiile care stau la baza acestui document au fost colectate de-a lungul mai multor ani, în 

cadrul mai multor demersuri și/sau cercetări, premergătoare proiectului LERI, în care au fost 

implicate persoane și din actualul Grup de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă. Sinteza 

lor din acest document a fost realizată în cadrul proiectului LERI. Printre cele dintâi amintim: 

documentarea pregătirii demersurilor din partea administrației publice locale pentru identificarea 

unui teren și construire de locuințe sociale în Pata Rât, documentare realizată de Fundația Desire 

și Organizația Amare Prhala în anul 2010. Participarea membrilor GLOC Enikő Vincze și 

Cristina Raț în ianuarie și februarie 2011 la înregistrarea mărturiilor persoanelor evacuate de pe 

strada Coastei și mutate 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 membrii ai 

Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice. Documentarea acțiunii în instanță a persoanelor 

evacuate împotriva Primăriei și Primarului Municipiului Cluj-Napoca. Documentarea politicilor 

publice locale privind locuirea persoanelor marginalizate 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. Documentarea Situației 

sociale a locatarilor din zona Pata Rât și Cantonului prin cercetarea UNDP&UBB din toamna 

anului 2012, coordonate de Cristina Raț. Documentarea Situației școlarizării copiilor cu 

domiciliul în zona Pata Rât prin cercetarea ROMEDIN realizată de E. Vincze și Simona Ciotlăuș 

în toamna anului 2014.  Informații importante au reieșit, desigur, și din cercetarea acțiune LERI 

derulată în relație cu locatarii din casele modulare, în particular cu ocazia elaborării a 35 de 

cereri de locuințe sociale. Propunerile formulate în finalul documentului s-au cristalizat de-a 

lungul multiplelor noastre discuții individuale și/sau în grupuri mai mari sau mai mici atât 

despre istoriile locative ale oamenilor, cât și despre condițiile și situațiile curente cu care se 

confruntă. Față de acestea locatarii din casele modulare de pe str. Platanilor doresc să afle 

ce se va întâmpla cu ei în viitorul apropiat și mai îndepărtat, precum și care este poziția 

administrației locale în ceea ce privește posibilitățile de îmbunătățire a condițiilor și 

siguranței lor locative în perioada imediat următoare. Echipa GALIL a discutat în prealabil 

schița și posibilul conținut al documentului de față în decembrie 2015 și ianuarie 2016 pe baza 

cunoștințelor despre situație. Echipa a vorbit cu locatarii despre nevoia acestui document cu 

ocazia informării lor despre rezultatele prealabile ale atribuirii de locuințe sociale precum și 

ulterior. Formularea propunerilor de ordin general a fost finalizată de GALIL la începutul 

lunii februarie 2016 în urma tuturor acestor demersuri de documentare și consultare. 

Informațiile și propunerile prezentate în acest document pot constitui o componentă pe 

baza căreia administrația publică locală ar putea să elaboreze un plan de măsuri pentru 

locatarii din casele modulare de pe str. Platanilor pentru perioadă scurtă, medie și lungă. 
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În urma Activității 4 din cadrul proiectului LERI
2
 - " Intervenție pentru elaborarea planurilor de 

măsuri privind incluziunea locativă pe baza Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 

2014-2020" - echipa proiectului depune în atenția Dumneavoastră prezentul document.  

Vă rugăm să vă exprimați în scris poziția față de și răspunsurile la propunerile formulate în acest 

document, care pot să constituie una dintre bazele măsurilor menționate mai sus.  

De asemenea, vă rugăm să primiți în audiență membrii Grupului de Acțiune Locală pentru 

Incluziune Locativă în vederea discutării celor prezentate în acest document, precum și a poziției 

Dumneavoastră față de situația de fapt descrisă și față de nevoia de a găsi soluții la problemele 

sesizate prin măsuri adecvate.     

 

 

 

Cuprinsul documentului 

1. FORMAREA ZONEI CASELOR MODULARE PRIN HOTĂRÂRILE CONSILIULUI 

LOCAL ȘI PRIMĂRIEI MUNICIPILUI CLUJ-NAPOCA 

2. EVACUAREA FORȚATĂ DE PE STRADA COASTEI  

3. SITUAȚIA LOCATIVĂ ÎN CASELE MODULARE DIN PATA RÂT   

4. PROPUNERI LEGATE DE SITUAȚIA LOCUIRII ÎN CASELE MODULARE DE PE STR. 

PLATANILOR ȘI RELOCAREA ÎN ORAȘ  

ANEXE 

 

 

*** 

  

                                                           
2
 Acest proiect derulat sub egida European Agency for Fundamental Rights, se desfășoară în 11 

țări, respectiv 22 de localități. El își propune să documenteze, printr-o cercetare acțiune 

participativă, ce funcționează și ce nu funcționează în politicile de incluziune a romilor la nivel 

local. Cunoașterea și experiența obținute vor contribui la capacitatea celor care iau decizii – în 

special la nivel local, dar și la nivel național și European – de a planifica și aplica politici precise 

și eficiente care vor duce la îmbunătățiri măsurabile pentru romi. Prezentarea LERI se găsește 

aici: http://fra.europa.eu/en/node/5991 
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1. 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 soluţie pentru cei circa 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 Direcţiei Patrimoniului Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii 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 reclamaţii ale 

cetăţenilor'.  

 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 inițiat 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 gunoi, 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 compania Brentner Veres 

a primit în schimb un teren pe de strada Nădășel. 
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În 27.05.2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a elaborat Documentul de atribuire pentru 

construcția de locuințe sociale în Pata Rât pe terenul obținut prin demersurile 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 document s-a 

prevăzut proiectarea și construirea a 10 module, amplasate pe 2 șiruri, fiecare 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 adăposturi 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 construcție 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 teritoriului si 

urbanism, pe baza analizării documentației tehnice prezentată de Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca, a avizat oportunitatea întocmirii documentației PUZ Pata Rât. Scopul 

acestui demers a fost introducerea în intravilan si stabilirea de reglementări urbanistice 

care să permită construirea si 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.  

 

În perioada imediat următoare, Conform pregătirilor de 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 
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 persoanele fără adăpost, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca. 

[Menționăm că în aceeași perioadă, aceeași administrație 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 aprobarea Consiliului Local 

Referatul privind autorizarea lucrărilor de construcții.  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 Primăriei 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 construcțiilor 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 construcțiilor 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 dispus 

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 paragraful următor.  

 

2. 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: 

 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. 
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 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 vulnerabilitatea 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 care, 

chiar dacă 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 construcțiilor 

 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 impunerea 

 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 construcțiilor 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 sensul 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  
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  a se abține de la orice acțiune care să aducă atingere dreptului consacrat, 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 marginalizate, 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 locuința 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 contra ele au afectat în mod 

dramatic sănătatea acestora, demnitatea 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 sanitară, recomandată între zonele protejate și o serie de unități care produc 

disconfort și riscuri sanitare este de 1000 de metri. 

Cu ocazia investigaţiei derulate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s‐a 

constatat că modulele din zona Pata Rât se află lângă groapa de gunoi şi în apropierea zonei de 

deversare a rezidurilor produse de o fabrică de medicamente şi prezintă o serie de defecţiuni ale 

pereţilor, acoperişurilor; există igrasie pe pereţi, iar în băi sunt scurgeri de la ţevile de apă, 

toaletele sunt puţine raportat la numărul de persoane care le utilizează, insalubre şi 

necompartimentate. Afirmaţiile etnicilor romi cu privire la izolarea la care au fost supuşi se 

confirmă, zona în cauză fiind la mare distanţă de mijloacele de transport în comun, magazine, 

şcoli, spitale etc. Colegiul director a hotărât că evacuarea comunităţii de etnie romă precum şi 
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relocarea şi izolarea acestora în apropierea gropii de gunoi şi a staţiei de deşeuri chimice ale 

oraşului intră sub incidenţa art. 2 alin. 1, art. 10 lit. h, art. 13 alin. 1 şi art. 15 din O.G. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, iar 

prin Hotărârea nr. 441 din 15.11.2011 a dispus sancţionarea Primăriei Municipiului Cluj 

Napoca, pentru faptele prevăzute la art. 10 lit. h din O.G. nr. 137/2000, cu amendă 

contravenţională în cuantum de 2000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 13 alin. 1 din O.G. nr. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

avertisment, iar pentru faptele prevăzute la art. 15 din O.G. nr. 137/‐2000, cu amendă 

contravenţională în cuantum de 6000 lei. Colegiul director a recomandat Primăriei Municipiului 

Cluj Napoca să ia măsurile necesare în vederea asigurării standardelor minime de viaţă pentru 

comunitatea din zona.  

 

 

3. SITUAȚIA LOCATIVĂ ÎN CASELE MODULARE DIN PATA RÂT   

Cele 10 case modulare din zona Pata Rât sunt constituite dintr-un total de 40 de apartamente, 

fiecare însemnând câte o cameră de 16, sau altele de 18 metri pătraţi, precum şi dintr-un total 10 

băi fiecare sub 6 metri pătraţi. Spaţiul locativ total al acestor case modulare este de 720 mp 

camere de locuit şi 60 mp baie. Într-o cameră locuiesc circa 4-9 persoane (în unele cazuri şi mai 

multe) și spațiul social/sanitar pus la dispoziție servește locatarii a patru apartamente (deci între 

20 și 40 de persoane).  

În dimineaţa zilei evacuării din locuințele de pe strada Coastei, după ce li s-a tăiat accesul la 

utilităţi, contractele pe noile apartamente ale locatarilor încă nu erau finalizate. Timp de mai 

multe ore, cu reprezenţii primăriei, jandarmii şi polițiștii în jurul lor, după ce a devenit clar că nu 

pot să rămână pe strada Coastei, oamenii aşteptau să vadă aceste contracte din care trebuia să 

reiasă locaţia nouă unde vor fi fost mutaţi şi repartizarea lor. Această perioadă de aşteptare, 

precum şi modul aleator în care au fost împărţiți în apartamentele din modulare denotă faptul că, 

până în ultima clipă (când buldozerele erau deja la faţa locului), primăria nu avea nici o strategie 

clară cu privire la repartizarea familiilor.  

În contractele pe care le-au primit când au ajuns în Pata Rât, li se specifica că vor primi câte un 

apartament de două camere şi erau menţionate familiile care urmau să împartă aceste 

apartamente. Lăsând la o parte faptul că apartamentele sunt de câte o cameră şi că patru 

apartamente care formează un modul au o singură baie, chiar şi din lista persoanelor ce urmează 

să locuiască împreună a reieşit că aceste locuinţe sunt mai degrabă, poate, locuinţe de necesitate, 

sau adăposturi sociale şi nu satisfac criteriul privind minimul de spaţiu de care trebuie să  

dispună o persoană pentru ca locuinţa în care trăieşte să fie considerată adecvată. 

În ianuarie 2011 s-a constatat că în aceste case modulare au fost mutate 241 de persoane (132 

adulţi, şi 109 copii sub 18 ani). Dintre ele 185 de persoane (94 copii şi 91 adulţi) au fost trecute 

de către primărie pe contractele de închiriere ale apartamentelor. Iar 56 de persoane (dintre care 

15 copii şi 41 adulţi) au fost mutate din locuinţele lor de pe strada Coastei în plină iarnă fără să li 

se distribuie locuinţă nouă, şi astfel ele nu sunt trecute pe contractele caselor modulare, dar li s-a 

sugerat de către primărie să se mute în apartamentele de acolo distribuite rudelor lor. Împărţind 

totalul spaţiului locativ la numărul de persoane care trăiesc acolo, este uşor de estimat că, în 

medie, unei persoane îi revin 2,98 mp de cameră şi 0,24 mp de baie. Dar în cazul a mai mult 

decât jumătate dintre apartamente (cazurile în care într-o cameră stau 6 sau mai multe persoane), 
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spaţiul care îi revine unei persoane este şi mai mic decât 2,98 mp. În cel mai fericit caz, la o baie 

de sub 6 mp aspiră 11 locatari. Numărul persoanelor care împart aceeaşi baie este între 11-20 

persoane în trei dintre locuinţele modulare, între 21-30 în cinci locuinţe, dar ajunge la peste 30 de 

persoane în celelalte două locuinţe, în cazul extrem aceeaşi baie fiind destinată pentru 37 de 

persoane. 
3
 

Celor care nu au primit locuințe în noile „case modulare” (cele 36 de familii mutate în timp de 

iarnă din vechile lor locuinţe, fără să li se asigure un loc unde să stea, ele fiind îndemnate să se 

adăpostească la neamuri) primăria le-a trasat câte un spaţiu de 20 metri pătraţi, sugerându-le să-şi 

construiască acolo spații locative.  

De când au fost mutați în zona Pata Rât oamenii au întâmpinat mari greutăți în accesul la școlile 

mixte din oraș al copiilor, în accesul la locuri de muncă, nu doar datorită distanței pe care trebuie 

să o parcurg[ sau datorită lipsei mijloacelor de transport care să le asigure accesul la oraș la 

oricare oră a zilei, ci și datorită asocierii lor cu rampa de gunoi pe baza adresei la care locuiesc și 

a prejudecăților pe care angajatorii le au față de oamenii care locuiesc în Pata Rât. De când au 

fost mutați în zona Pata Rât ei se confruntă cu probleme de sănătate, datorită calității proaste a 

aerului, apei și solului, adică a mediului în care suntem nevoiți să locuim. În astfel de condiții 

improprii locuiesc aproape de 5 ani, iar cei dintre ei care nu au contracte de închiriere în casele 

modulare resimt și efectele nesiguranței locuirii, căci autoritățile locale care i-au evacuat și mutat 

în Pata Rât nu le-au facilitat accesul la locuințele sociale distribuite de atunci cetățenilor din Cluj. 

Din decembrie 2010 și până azi, doar două familii au reușit să se mute din casele modulare din 

Pata Rât, primind locuințe sociale, o familie de etnie română, și una din etnie maghiară. Mai 

departe, locatarii nici până acum nu au fost consultați sau informați cu privire la planurile 

                                                           
3
 În 2012 European Roma Rights Centre a efectuat o cercetare privind impactul evacuării asupra 

vieții oamenilor din diverse puncte de vedere (discriminare, excludere şi pierderea securităţii, 

condiţii de locuit, educaţie, sănătate, angajare şi condiţii economice). rezultatele acesteia au fost 

publicate aici: ERRC, Mutaţi din oraş. Un raport al centrului Eu ropean pentru drepturile 

romilor. Cetăţeni români de etnie romă evacuaţi la groapa de gunoi, Decembrie 2012.  

Date privind situația socio-economică a locatarilor caselor modulare se regăsesc în documentul 

Research report. Participatory assessment of the social situation of the Pata Rât and Cantonului 

area, Cluj-Napoca rezultat din cercetarea derulată în toamna anului 2012 de United Nations 

Development Programme în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, 

Universitatea Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca în cadrul proiectului Preparatory Phase for 

Model Project: Making the Most of EU Funds for Sustainable Housing and Inclusion of 

Disadvantaged Roma (explicitly but not exclusively targeted) in Cluj Metropolitan Area financed 

by the Open Society Foundations, Making Most of EU Funds for the Roma; coordonator 

cercetare Cristina Raț. 

Situația persoanelor evacuate de pe str. Coastei a fost documentat și de Amnesty International, 

alături de alte patru cazuri de evacuări forțate din România. Rezultatele investigațiilor au fost 

publicate aici: Amnesty International, Alungați la periferie. Cinci cazuri de evacuări forţate ale 

romilor în România, 2013. Acest raport face parte din campania 'Cerem demnitate' organizată de 

Amnesty International, axată pe încălcările drepturilor omului care alimentează şi agravează 

sărăcia. 
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autorităților publice clujene legate de zona Pata Rât și/sau procesul mutării lor de acolo. Neavând 

resurse financiare care să le permită să locuiască în chirie privată, și neavând nici o altă locuință 

adecvată, ei sunt nevoiți să locuiască în continuare în nesiguranță și în condiții inadecvate, ceea 

ce le afectează foarte grav condiția și demnitatea umană. 

 

 

4. PROPUNERI LEGATE DE SITUAȚIA LOCATIVĂ DIN CASELE MODULARE DE 

PE STRADA PLATANILOR ȘI RELOCAREA ÎN ORAȘ  

1) Administrația publică locală să recunoască caracterul forțat al evacuării de pe str. Coastei și al 

relocării în zona Pata Rât a persoanelor evacuate, precum și al consecințelor negative ale acestor 

demersuri administrative asupra demnității nostre umane, calității vieții noastre și șansele 

participării noastre la viața orașului Cluj-Napoca.   

2) Administrația publică locală să informeze locatarii despre investigațiile făcute de-a lungul 

transformării terenului pe care sunt amplasate casele modulare în zonă locativă prin PUZ-ul din 

2010 și de-a lungul obținerii autorizației de construcție în Pata Rât în ceea ce privește impactul 

asupra sănătății și vieții noastre a rampei de deșeuri neconforme vechi, funcțională în momentul 

mutării noastre în zonă, la o distanță de 800 de metri de noi.  

3) Administrația publică locală să informeze locatarii cine a aprobat construirea a două rampe 

provizorii de gunoi, una dintre ele la o distanță de 200 de metri de zona de locuire trasată ca zonă 

de locuire de către Consiliul Local și primărie în 2010, și dacă în acel moment a ținut cont de 

existența acestei zone de locuit.  

4) Să se ia măsuri pentru a investiga legalitatea modului în care se stochează deșeurile pe aceste 

rampe provizorii, și în mod special pe cea care se află mai aproape de zona caselor modulare.  

5) Să puneți la dispoziția locatarilor rezultatele investigațiilor de mai sus, privind impactul 

mediului din zona rampelor de deșeuri (provizorii sau nu) asupra oamenilor care locuiesc în 

apropierea acestor rampe, de voie sau din constrângeri care le depășesc.  

6) În anul în care ați aprobat deschiderea acestor rampe provizorii (2015), ați inițiat și aprobat și 

prelungirea contractelor de închiriere pe casele modulare pe o perioadă de 4 ani de zile. Să  

informați locatarii despre măsurile pe care le-ați luat pentru a-i proteja de efectele nocive ale 

rampei de gunoi amplasate chiar mai aproape de ei decât a fost în anul mutării lor în Pata Rât, 

adică în 2010.  

7) Consiliul Local să găsească modalități pentru a aloca un punctaj adecvat cererilor de locuințe 

sociale ale locatarilor din modulare pe baza recunoașterii faptului că ei au fost evacuați forțat și 

au fost relocați într-o zonă a orașului Cluj care este izolată, segregată, poluată, având efecte 

negative dramatice asupra calității vieții lor, demnității lor umane, a posibilităților de școlarizare 

și de angajare, a sănătății și siguranței lor.  

8) Proiectele de locuire din finanțare nerambursabilă, sau componentele pe locuire ale unor 

proiecte integrate, să ia în considerare faptul că toți locatarii de pe fosta strada Coastei sunt de 

origine din Cluj-Napoca, lucrează în acest oraș, copiii lor sunt înscriși în școlile orașului, și de 

aceea ei nu doresc să fie mutați în locuințe sociale construite în afara orașului Cluj-Napoca.  

9) În măsura în care veți mai elabora proiecte de construcție de locuințe din fonduri 

nerambursabile, să clarificați dreptul de proprietate asupra acestor locuințe și modul în care ele 
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se vor administra după finalizarea proiectelor încă din perioada scrierii acestor proiecte, și să-i  

consultați pe locatari de-a lungul elaborării proiectului unde anume se vor construi ele.  

10) Trebuie să aveți în vedere situația aparte a celor 36 de familii care au rămas fără adăpost în 

urma evacuării de pe strada Coastei în 2010, lor nefiind alocate apartamente nici măcar în 

apartamentele caselor modulare construite în Pata Rât. Multe dintre aceste familii sunt în vârstă, 

suferă de boli cronice, și chiar dacă nu au venituri care să îi facă eligibili în sistemul actual de 

atribuire de locuințe sociale nevoile și drepturile lor sociale și locative impun utilizarea unor 

măsuri afirmative sau pozitive.   

11) În ceea ce privește relocarea locatarilor caselor modulare în orașul Cluj-Napoca, să aveți în 

vedere și posibilitatea de a aloca terenuri aflate în proprietatea Primăriei și/sau Consiliului Local 

familiilor din casele modulare (în concesiune, în chirie, sau sub altă formă) unde, prin eforturile 

lor proprii și cu sprijinul Dumneavoastră și-ar putea construi locuințe adecvate, mulți dintre ei 

fiind lucrători în construcții de mai mulți ani.  

12) Să informați locatarii caselor modulare despre planurile Primăriei și Consiliului Local al 

Municipiului Cluj-Napoca pe termen scurt (1 an), termen mediu (5 ani) și termen lung (10 ani) 

cu privire la zona Pata Rât, precum și la locuirea în casele modulare construite aici. 

13) Să informați locatarii cu privire la măsurile pe care autoritățile administrației locale le vor 

include în planul de măsuri susținute din bugetul local privind zona caselor modulare conform 

Strategiei de dezvoltare a orașului în perioada 2014-2020, și în particular în anul 2016.   

14) Să informați locatarii în legătură cu rezultatele proiectului depus spre finanțare către POR în 

2013, la finalul proiectului UNDP, prin care Primăria urma să reabilitize trei clădiri aflate în 

proprietatea sa în vederea transformării lor în și/sau a renovării lor ca imobile de locuințe sociale 

și să înceapă relocarea familiilor cu domiciliul actual în Pata Rât înapoi în oraș. De asemenea, vă 

rugăm să îi informați despre modul și scopul în care au fost utilizate aceste imobile, două dintre 

ele amplasate în zona Gării, iar a treia în zona cartierului Grigorescu/Donath.      

15) Să dați răspuns la cererea depusă Primăriei cu nr. 362774/1 din 25.09.2015 cu privire la 

suplimentarea transportului pus la dispoziție de către Primărie pentru copiii școlari în vederea 

sprijinirii participării lor școlare în unități de învățământ din oraș, care sunt la o distanță mai 

mare de Pata Rât decât școlile din cartierul Mărăști (de ex. școlile generale  Brâncuși și 

Titulescu, precum și Colegiul Pedagogic).  

Membrii ai Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă:   

Enikő Vincze 

Simona Ciotlăuș 

Robert Matei 

George Zamfir 

Cristian Hetea 

Alexandru Greta  

Consultanți:  

 Linda Greta (Asociația Comunitară a Romilor din Coastei)  

 Cristina Raț (Universitatea Babeș-Bolyai) 
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ANEXE 

Statutul urbanistic al zonei caselor modulare (cadastru: 267853)  

 

 

Ortofotoplan, 2005 

 
 

Ortofotoplan din 2010
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Reglementări zonificare (inclusiv terenul de sub casele modulare), PUG 
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Legenda PUG, reglementări zonificare 
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Proprietatea asupra terenurilor (inclusiv terenul de sub casele modulare), PUG 
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Legenda PUG, proprietăți 
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Reglementări zonificare Pata Rât cu indicații 
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Reglementări urbanistice - unități terioriale de referință 

 

  

 


