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• Cum explicăm situația creată în Pata Rât?

RESPONSABILITATEA AUTORITĂȚILOR

• Ce fel de soluții găsim pentru integrarea teritorială 
a comunităților marginalizate din Pata Rât? 

PLANURI INCLUSE ÎN STRATEGIILE GENERALE DE PLANURI INCLUSE ÎN STRATEGIILE GENERALE DE 
DEZVOLTARE 

• Implicarea societății civile

MIȘCARE PENTRU CLUJUL INCLUZIV  



RESPONSABILITATEA AUTORITĂȚILOR 

1500 persoane, 42% dintre ele mutate în zona 
Pata Rât din orașul Cluj prin măsuri ale 
autorităților locale: 

Evacuări forțate individuale sau în grup din: Evacuări forțate individuale sau în grup din: 

• case retrocedate, 

• apartamente de bloc, 

• zone de locuire informală, 

• spații centrale afectate de proiecte de
“regenerare urbană”



În timp ce, din 1990 încoace autoritățile locale și 
centrale eșuează în garantarea drepturilor social-
economice ale cetățenilor: 

• construirea locuințelor sociale rămâne mult sub 
nevoile locative ale Clujului, 
• statul român nu asigură drepturile locative ale 
cetățenilor săi (locuire adecvată și accesibilă),cetățenilor săi (locuire adecvată și accesibilă),
• criteriile de alocare ale locuințelor sociale în Cluj 
dezavantajează categoriile cele mai marginalizate,  
• locuirea în Pata Rât înseamnă insecuritate, condiții 
precare și inumane, lipsa accesului la drepturi, bunuri și 
servicii sociale, chiar negarea dreptului la viață



TIMP ȘI SPAȚIU LOCATIV ÎN PATA RÂT

• 730 de zile (toți din Coastei/”Colina Verde”: 40 de 
camere în modulele construite de primărie, 15 case 
construite informal dintre cele 36 de familii rămase fără 
locuință după evacuări)

• 10 ani (jumătate dintre familiile de pe strada 
Cantonului: 50 de case de termopan și 20 case verzi din Cantonului: 50 de case de termopan și 20 case verzi din 
lemn construite de către organizații cu acordul 
primăriei, barăci improvizate)

• 4 decenii (în Dallas/ devenit teren privat, case 
construite de Fundația Pro Roma, și pe rampa de gunoi; 
circa 10% dintre cei care locuiesc în rampă în barăci 
improvizate au fost duși acolo de către primărie)





ÎNCHIDEREA RAMPEI DE GUNOI –
protecția mediului și protecția drepturilor omului  

• zonă industrială, poluată, izolată, stigmatizată, afacerile 
industriei deșeurilor, relații de exploatare 

• planuri zonale de dezvoltare?  
• integrarea teritorială a comunităților din Pata Rât?
• impactul închiderii rampei asupra locuitorilor din Pata Rât 

(consultare, participare la decizii)?:(consultare, participare la decizii)?:
– cum se va întâmpla mutarea celor care doresc acest 

lucru?
– cum vor trăi cei care vor dori să rămână acolo?  

Implicarea celor interesați în: 
• ecologizarea vechii rampe
• construirea noului centru de management al deșeurilor
• locuri de muncă în noua industrie de reciclare a deșeurilor



PATARÂT 2012. Context general și plan local

Strategia națională pentru incluziunea socială a 
cetățenilor români de etnie romă (locuire, ocupare, 
educație, sănătate, nediscriminare) 

Europa 2020  - reducerea sărăciei, dezvoltare 
incluzivă 

Noua perioadă programatică a fondurilor europene -Noua perioadă programatică a fondurilor europene -
incluziune socială prin proiecte integrate dedicate 
comunităților marginalizate  (dezvoltare 
infrastructurală și măsuri sociale multi-sectoriale, 
fonduri multiple și multianuale) 

Noile Strategii de dezvoltare locală, regională și 
națională – planuri pentru reducerea sărăciei și 
excluziunii sociale  



LEGISLAȚIE
• Revizuirea Legii locuințelor (drepturi locative, evacuări forțate, 

locuințe sociale)
• Revizuirea legii asistenței sociale (dreptul la protecție socială 

adecvată)
ECONOMIE
• Asigurarea de locuri de muncă decente (venituri care asigură 

ieșirea din sărăcie)
POLITICI LOCALE 
• Planul de integrare teritorială a comunităților din Pata Rât ca • Planul de integrare teritorială a comunităților din Pata Rât ca 

parte a strategiilor de dezvoltare locală și regională asumate de 
către autorități

• Transformarea Clujului în oraș incluziv (printre altele prin măsuri 
afirmative care asigură accesul la locuințe adecvate categoriilor 
marginalizate)

MODURI DE GÂNDIRE  
• Acțiuni gLOC: mișcare pentru Clujul incluziv (universitari, artiști, 

activiști, persoane din Pata Rât):  rețea de școli incluzive, 
campanie urbană 


