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CĂTRE CANDIDAȚII LA PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ: 

REVENDICĂRI LEGATE DE COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DE ROMI DIN ZONA PATA RÂT  

În contextul alegerilor locale din mai-iunie 2012 

 

 

Începând cu martie 2010, după ce Primăria municipiului Cluj a anunţat primele hotărâri ale 
Consiliului local cu privire la planurile de construcţii de locuinţe sociale pe un teren din 
apropierea rampei de gunoi din Pata Rât, pentru familiile care locuiau pe strada Coastei, strada 
Cantonului şi Dallas, mai multe organizaţii civice au atras atenţia autorităţilor locale şi opiniei 
publice asupra consecinţelor sociale negative ale evacuărilor forţate şi segregării rezidenţiale 
care afectează comunităţile dezavantajate de romi din oraș.1   

                                                           
1 Fundaţia Desire din Cluj a lansat mai multe petiţii, apeluri şi propuneri de colaborare către 
primărie, organizând şi o masă rotundă cu această temă în colaborare cu alte organizații, printre 
ele organizaţia Romani Criss din Bucureşti şi Alianţa Civică a Romilor din România. În urma 
evacuării familiilor de pe strada Coastei și mutării lor în Pata Rât, în ianuarie 2011, s-a constituit 
Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC), organizaţie voluntară fără statut juridic 
propriu şi ne-afiliat politic, ca o coaliţie a mai multor organizaţii civice, universitari, artişti, 
profesori şi cetăţeni clujeni. Prin multiple petiţii, proteste stradale, programe culturale, dezbateri 
publice şi conferinţe, gLOC a militat pentru iniţierea de urgenţă a unor măsuri pe termen 
scurt, mediu şi lung în legătură cu situaţia locuitorilor din zona Pata Rât (www.gloc.ro). 
gLOC a jucat un rol important în implicarea reprezentanţilor Comisiei Europene, United Nations 
Development Program, Amnesty International şi European Roma Rights Centre în soluţionarea 
pachetului de probleme legate de situația de excluziune socială a acestor comunități (locuire, 
locuri de muncă, educație școlară, sănătate). gLOC a salutat semnarea Memorandumului de 
Înţelegere între Primăria Cluj-Napoca şi UNDP în 10 iunie 2011, precum şi pregătirea şi lansarea 
proiectului “Preparatory Phase for Model Project: making the most of EU Fund for Sustainable 
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În contextul alegerilor locale curente, atragem atenţia candidaţilor la Primăria şi Consiliul local 
al Municipiului Cluj-Napoca asupra responsabilitităţii de a include în strategiile lor de guvernare 
locală următoarele trei mari pachete de deziderate legate de situația locativă și social-economică 
a comunităților de romi marginalizate din Pata Rât2: 

  

1. Strategie și proiect pilot integrat de locuire și incluziune socială   

- elaborarea strategiei privind un program integrat de locuire şi incluziune socială în zona 
metropolitană Cluj (2012-2020), printr-o colaborare între Primăria şi Consiliul Local Cluj-
Napoca, Asociaţia Metropolitană Cluj, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Consiliul 
Judeţean, şi experţi din partea societăţii civile şi universităţii, şi integrarea acestei strategii în 
planurile de dezvoltare locală, metropolitană şi regională; 

- elaborarea şi implementarea, cu începere din 2012, a unui proiect pilot dedicat comunităţilor 
marginalizate de romi din Pata Rât, care să răspundă nevoilor de locuire ca parte a unui 
program integrat cu măsuri educaţionale, ocupaţionale, de sănătate publică, dezvoltare 
comunitară şi desegregare, şi integrarea acestuia în planul de dezvoltare locală; 

- sesizarea Ministerului de Dezvoltare Regională, Ministerului de Afaceri Europene şi altor 
ministere de resort, precum şi al Secretariatului General al Guvernului, al actorilor responsabili 
pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Incluziunea Socială a Romilor, în legătură cu 
disponibilitatea autorităţilor locale clujene de a implementa proiecte pilot şi măsuri inter-
sectoriale prin utilizarea fondurilor europene accesibile în acest scop cu începere din 2012 
(astfel venind în întâmpinarea Comisiei Europene, DG Regio cu privire la nevoia și posibilitatea 
derulării unui astfel de proiect în orașul Cluj în perioada imediat următoare). 

 

 

2. Structuri administrativ-organizatorice locale    

- alocarea unui fond din bugetul local pentru capacitarea administrativă a primăriei, a 
consiliului local, al Asociaţiei Metropolitane Cluj, şi al Consiliului Judeţean în vederea 
absorbţiei fondurilor europene dedicate dezvoltării teritoriale cu accent pe incluziune 
socială, dar şi unor programe integrate de locuire pentru familii dezavantajate şi 
marginalizate, inclusiv comunităţile de romi; 
                                                                                                                                                                                           

Housing and Inclusion of disadvantaged Roma (explicitly but not exclusively targeted) in Cluj 

Metropolitan Area”, în care, pe bază de voluntariat, va avea rol de observator şi monitor.     
2 În acest fel, autorităţile locale clujene – independent de culoarea politică a partidelor care 
promovează reprezentanţi în structurile sale de conducere –, vor răspunde pozitiv la imperativul 
formulat de Guvernul României cu privire la strategia locală pentru incluziunea romilor; la 
prevederile Europe 2020 privind reducerea sărăciei şi excluziunii sociale, şi integrării 
perspectivei incluziunii sociale în planurile de dezvoltare teritorială; la recomandările Comisiei 
Europene legate de elaborarea şi implementarea unor programe integrate de locuire adresate 
comunităţilor marginalizate de romi; precum şi la prevederile Strategiei coeziunii sociale a 
Consiliului Europei cu privire la asigurarea accesului la drepturi sociale ale tuturor cetăţenilor. 
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- constituirea unei comisii lucrative cetățenești care să se ocupe de problema locuitorilor din 
Pata Rât, cu participarea acestora precum și a reprezentanților organizațiilor civice, experților 
etc.; 

- derularea în bune condiții și în timp a proiectului “Preparatory Phase for Model Project: 

making the most of EU Fund for Sustainable Housing and Inclusion of disadvantaged Roma 

(explicitly but not exclusively targeted) in Cluj Metropolitan Area”, pregătit de către 
reprezentanții primăriei spre sfârșitul ciclului anterior de guvernare locală în colaborare cu 
United Nations Development Program și Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice (gLOC).     

 

3. Pachet de măsuri integrate  

- prezentarea publică a Planului Urban Zonal pe zona Pata Rât şi a proiectelor de dezvoltare 
urbană în zonă în contextul închiderii vechii rampe de gunoi, și analiza impactului acestor 
demersuri asupra locuitorilor; 

- elaborarea unui sistem de distribuire a fondului de locuinţe sociale care să susţină prin 
măsuri afirmative persoanele cele mai dezavantajate, printre ele persoane de etnie romă 
din Pata Rât: revizuirea criteriilor de acordare a locuinţelor sociale în sensul “favorizării” 
familiilor cu mulţi copii în care cel puţin un părinte lucrează, respectiv persoanelor cu dizabilităţi 
(criteriile de acum privilegiază persoanele cu nivel educaţional superior, care ar putea beneficia 
de locuinţe ANL în locul celor sociale); 

- prezentarea evidenţei asupra terenurilor, clădirilor reabilitabile etc. disponibile în vederea 
asigurării de locuinţe în cadrul proiectului integrat de locuire; 

- găsirea unor soluţii temporare cu efect pe termen mediu în materie de locuire, ocupare, 
educaţie şcolară, acces la servicii medicale de specialitate până proiectul pilot integrat îşi va 
face efectele: 

• protecţia persoanelor de pe strada Cantonului, aflate sub riscul evacuării în lumina 
procesului intentat împotriva lor de către CFR Cluj (evitarea evacuării până la oferirea 
unor locuinţe alternative persoanelor afectate, asigurarea unor locuinţe temporare de 
necesitate, implicarea acestor persoane ca beneficiari pe termen lung ai programului 
integrat de locuire); 

• protecţia persoanelor din noul Pata Rât (“Colina Verde”) care au fost evacuate de pe 
strada Coastei în decembrie 2010 (deci pe timp de iarnă) fără să li se asigure locuinţe 
alternative măcar în casele modulare construite de primărie în Pata Rât (asigurarea 
accesului la utilităţi chiar dacă casele improvizate construite în zonă nu au autorizare de 
construcţie); 

• sprijinirea eforturilor Fundaţiei Pro Roma cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 
locuitorilor din Dallas din rampa de gunoi; 

• implementarea unor măsuri de protecţie în raport cu persoanele din Dallas, groapa de 
gunoi sau şi din alte părţi ale Pata Râtului, care au lucrat pe vechea rampă de gunoi a 
oraşului şi care vor fi afectate de închiderea rampei în sensul pierderii sursei lor de venit: 
obligarea contractuală a firmei care va derula ecologizarea zonei, şi va construi şi 
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administra noua rampă de gunoi ecologică de a angaja forţă de muncă disponibilă 
din aceste comunităţi, eventual şi prin asigurarea pregătirii lor profesionale cu acest 
scop. Menţionăm că o asemenea măsură de safeguarding este în acord cu bunele practici 
recomandate la nivel internaţional pentru cazuri similare; 

• implicarea locuitorilor din Pata Rât ca beneficiari ai proiectelor de ocupare şi 
pregătire a forţei de muncă, derulate sub egida primăriei şi/sau consiliului judeţean, 
facilizarea accesului la locuri de muncă aflate în administraţia autorităţilor locale şi 
judeţene; 

• susţinerea unor programe care să asigure integrarea copiilor din Pata Rât la şcolile din 
oraş (printre ele educaţie interculturală pentru cadre didactice, părinţi şi elevi), dar şi la 
participarea lor la activităţi extracurriculare (educaţionale, artistice, sportive etc.) derulate 
în comun cu copii majoritari, şi care astfel să contribuie la măsurile de desegregare 
şcolare începute din 2004; 

• creşterea numărului de locuri din creşe publice care se alocă pe criterii sociale, şi 
sprijinirea politicilor inclusive la grădiniţele şi creşele din oraş în vederea asigurării 
accesului copiilor dezavantajaţi de etnie romă la educaţie preşcolară într-un mediu 
intercultural;  

• facilizarea accesului la servicii medicale de specialitate şi la asistenţă medicală în 
cazul bolilor cronice; 

• crearea unui fond de urgenţe (din bugetul local şi/sau din sponzorizările atrase dinspre 
companii private sau alte resurse accesibile) în vederea soluţionării pe termen scurt a 
nevoilor imediate ale locuitorilor din Dallas, groapa de gunoi, Noul Pata Rât – Colina 
Verde şi strada Cantonului, cum ar fi asigurarea în zonă a: transportului în comun, și 
transportului copiilor la școală; a încălzirii pe timp de iarnă; asistenţei medicale primare 
permanente; accesului la utilităţi (în condiţiile în care statutul legal al locuitorilor, 
datorită mai multor motive, este incert în momentul de faţă). 

 

 

Document elaborat de: 

Prof. univ. dr. Enikő Vincze, Universitatea Babeş-Bolyai, președinta Fundației Desire  

 

Susținut de membrii gLOC: 

Lect. univ. dr. Cristina Raţ, Universitatea Babeş-Bolyai 

Adrian Dohotaru, activist social   

Prof. univ. dr. Maria Roth, Universitatea Babeș-Bolyai  

Bert Looij, vicepreședinte Fundația Pro Roma, filiala Cluj, Dallas 

Florin Tala, mediator școlar, Școala Traian Dârjan, locuitor Dallas, Cluj 

Elena Greta, locuitor Noul Pata Rât, case modulare 
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Florin Simion, locuitor Noul Pata Rât, case modulare 

Petru Greta, locuitor Noul Pata Rât, case modulare 

Petru Alexandru Fekete, locuitor Noul Pata Rât, case modulare 

Ernest Creta, locuitor Noul Pata Rât, case modulare 

Alexandru Greta, locuitor Noul Pata Rât, case modulare  

Adrian Pusztai, locuitor strada Cantonului 

Adam Iosif, locuitor strada Cantonului 

Sorin Fărcaș, locuitor strada Cantonului 

Elena Desmirean, locuitor strada Cantonului   

 

 

Cluj, 15.05.2012.  

 


