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DOCUMENT ZONAL PRIVIND COLONIA DALLAS DIN CLUJ-NAPOCA   

Istoria, situația locativă și propuneri
1
                                     04.02.2016. 

                                                           
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: 

Referat de constatare cu privire la situația locuirii a 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, 20.09.2011; 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, din 

care a rezultat, printre altele în articolul Rampa de gunoi: spațiul marginalității urbane 

rasializate în România de azi, de Enikő Vincze publicat în Antologia Critic Atac 2012, Editura 

Tact, pp. 53-68, și în Urban landfill, economic restructuring and environmental racism,  publicat 

în Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities. 2013. 

18(2): 389-406; Documentarea Situației sociale a locatarilor din zona Pata Rât și Cantonului 

prin cercetarea UNDP&UBB din toamna anului 2012, coordonată 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; 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 Simona Ciotlăuș, George Zamfir și Robert Matei, Critic Atac, 

5 iulie 2015, și Politica spațială, a ilegalității și a profitului, Critic Atac, 27 ianuarie 2016. Din 

motive ce au ținut de resursele limitate ale programului LERI, în colonia Dallas nu am derulat 

cercetare acțiune participativă prin acțiunea de elaborare și depunere de cereri de locuințe sociale 

precum am făcut în alte zone. Totuși, pe baza cunoștințelor noastre anterioare, respectiv a 

discuțiilor informale purtate cu mai mulți locatari din colonie cu ocazia a patru vizite în Dallas și 

a unei vizite pe rampa de deșeuri în toamna/iarna 2015/2016, precum și a mai multor întâlniri cu 

co-cercetătorul din zonă și cu reprezentantul Fundației Pro Roma, putem descrie în acest 

document problemele structurale locative cu care se confruntă persoane cu  domiciliul în Dallas 

și față de care ar trebui să aibă sprijin din partea administrației publice locale. Echipa GALIL din 

LERI a discutat în prealabil schița și posibilul conținut al documentului de față în decembrie 

2015 și ianuarie 2016 pe baza cunoștințelor despre situație, consultându-se și cu specialiști 

arhitecți implicați în elaborarea Planului Urbanistic General al orașului. Informațiile și 

propunerile prezentate în acest document finalizat la începutul lunii februarie 2016 pot constitui 

o componentă pe baza căreia administrația publică locală ar putea să înceapă să elaboreze un 

plan de măsuri pentru colonia Dallas 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.  

Locatarii coloniei Dallas, dintre care azi unii lucrează cu contracte pe noua rampă temporară de 

deșeuri, au nevoie de asigurarea îmbunătățirii siguranței și condițiilor lor locative prin 

recunoașterea de iure a locuirii lor de facto în colonia Dallas și a intrării în legalitate a spațiilor 

locative informale construite în această zonă. Se urmărește asigurarea, cel puțin cu caracter 

temporar, pe o durată definită, în funcție de dezvoltarea pe termen mediu și lung a zonei Pata Rât 

și în funcție de alternativele locative care li se pot oferi oamenilor în viitorul apropiat sau 

îndepărtat, a recunoașterii terenului coloniei Dallas ca o zonă de locuit care astfel va putea 

beneficia de investițiile de dezvoltare ale municipalității.         

 

 

 

Cuprinsul documentului 

1. CONSTITUIREA COLONIEI DALLAS CA PARTE INTEGRANTĂ A ISTORIEI 

RAMPEI DE GUNOI DIN PATA RÂT  

2. SITUAȚIA LOCATIVĂ DIN COLONIA DALLAS 

3. PROPUNERI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA SIGURANȚEI LOCATIVE ȘI 

OCUPAȚIONALE A LOCATARILOR DIN DALLAS 

 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. CONSTITUIREA COLONIEI DALLAS CA PARTE INTEGRANTĂ A ISTORIEI 

RAMPEI DE GUNOI DIN PATA RÂT  

 
De la sfârșitul anilor 1970 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 muncitorii 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 

locații ale zonei Pata Rât 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 domiciliu în Cluj (din 

1974 denumit Cluj-Napoca)
3
 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 colonia Dallas, se aflau 

mai multe gropi unde fabricile orașului depozitau diversele lor tipuri de deșeuri specifice 

industriilor socialiste.  

 În 23 decembrie 1971 CAP Someșeni și Întreprinderea Comunală Cluj a 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 partea 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 colaborare 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 obiectul de investiții 

“amenajare rampă ecologică Pata Rât. Pasivizarea actualei rampe”. Potrivit studiului, în 

2001 suprafața bazei rampei era de 14,4 hectare. 

                                                           
3 Conform Recensământului din 1941 populația Clujului a fost de 114984 locuitori, în 1966 

crescând la 185663, iar în 1992 la 328602 de locuitori.   
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 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 lucru însă nu s-

a întâmplat.  

 În 2 iunie 2005 Primăria Cluj-Napoca a încheiat cu Salprest Rampă un contract cu nr. 

40050/443 privind operarea rampei de deșeuri Pata Rât, prin care, adică activități de 

depozitare a deșeurilor nepericuloase și inerte, precum și exploatarea și întreținerea 

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 sistare-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 contractului 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 deşeurilor 

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 deşeurile în acelaşi loc. 

 În 5 ianuarie 2012 Consiliul Județean Cluj a semnat cu firma Confort contractul pentru 

construcția Centrului Integrat de Management al Deșeurilor în valoare 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 pentru efectuarea 

lucrărilor la 22 de luni și 15 zile. Acest contract a fost reziliat de către Consiliul Județean 

Cluj pe 10 noiembrie 2014. 

 Conform Autorizaţiei de mediu din 12 iunie 2013 Salprest Rampă trebuia să elimine 

deşeurile menajere reziduale la depozite de deşeuri autorizate şi 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) conform 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 deschiderea primei 

celule a viitorului centru ecologic pentru deșeuri. Acest teren s-a identificat din februarie 

2014. Pe atunci secretarul municipiului explica: 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 
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început deja demersurile de autorizare. Dacă și această nouă rampă se va umplea și între 

timp nu va fi gata depozitul de deșeuri, va fi necesară 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 depăşită.  

 În acest moment, Comisarul general al Comisariatului Gărzii Naţionale de Mediu, a 

declarat: "Soluţia este depozitarea, în continuare, a deşeurilor pe depozitul temporar situat 

lângă actuala rampă de gunoi de la Pata Rât, care este gol şi autorizat din 2012 şi pe care 

se poate depune timp de şase luni. După această perioadă, se va desfiinţa depozitul 

temporar şi se vor putea depozita deşeurile pe viitoarea rampă care face parte dintr-un 

proiect al CJ Cluj. De asemenea, vom modifica proiectul derulat de CJ Cluj pentru 

depozitarea deşeurilor, astfel încât să fie finalizată cât mai repede prima celulă de 

depozitare, care în şase luni să fie operabilă". Potrivit acestuia, gunoaiele au fost 

depozitate ilegal în ultimii ani pe vechea rampă de la Pata Rât, şi nu pe rampa temporară 

de lângă, care este goală. La rândul său Preşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţie a 

Mediului a afirmat că tocmai paradoxul a făcut că nerespectarea legii de către Salprest 

Rampă şi depozitarea într-un spaţiu 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. 

 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 octombrie 2015. Noua rampă de 

stocare temporară a deșeurilor a fost construită de Regia Autonomă a Domeniului Public 

(RADP), care a solicitat Consiliului Local o subvenţie de 4.625.000 lei pentru realizarea 

acestei rampe temporare de depozitare a deşeurilor. 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 deşeurile clujenilor cântăresc aproximativ 12.000 de tone lunar. 

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 predecesorilor așezați aici de la sfârșitul 

anilor 1970. Nu s-a recunoscut valoarea socială a muncii lor pe rampă, total invizibilizată, nici 

nevoia îmbunătățirii condițiilor de locuire 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. 

De-a lungul istoriei rampei de gunoi descrisă mai sus, conform mărturiilor, "veneau tot timpul 

câte o familie, două... s-a auzit că pe rampă se câștigă, și și-au făcut un loc unde au supraviețuit 

foarte bine. Nu i-a oprit nimeni. Poate autoritățile care știau că există deja o colonie, nu erau 

deranjate, scăpau de țigani, și nu trebuia să le dea ajutor social, să le caute loc de muncă, nu le 

interesa soarta lor, dacă au curent sau apă. S-au născut generații de copii aici. Oamenii au învățat 

unul de la altul să muncească chiar dacă asta era în gunoaie, dar era benefică, pentru că aveau 

bani în fiecare zi, și asta i-a avantajat că nu s-au dus să fure."  

Proiectele de închidere sau (re)redeschidere a rampei nu făceau nici o referire la oamenii care 

locuiau în zonă de circa patru decenii, și nici la cei care munceau pe rampă într-o relație de 

muncă caracterizată de o totală exploatare. De-a lungul discuțiilor purtate despre problemele de 

mediu create de această rampă nimeni nu a adus vorba despre ființe umane afectate de aceste 
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demersuri într-un fel sau altul. Dacă se punea, totuși, întrebarea, explicația facilă a ilegalității lor 

și a 'alegerii' lor pentru a locui și munci în ilegalitate era la îndemâna tuturor. 

Procesul stabilirii în Dallas și pe rampă, respectiv originea persoanelor care azi au domiciliul în 

aceste locații chiar dacă niciodată nu au beneficiat de acte de identitate pe această adresă, sunt 

reflectate din statisticile de mai jos rezultate din cercetarea UNDP&UBB din 2012.
4
  

Cum ați ajuns să locuiți aici? 

Întrebare deschisă, răspunsurile au fost categorizate ulterior.   
Dallas 

Rampa 
de gunoi 

Primăria ne-a mutat aici, fără să primim locuinţe sociale.  
1 13 

Primăria ne-a mutat aici, în locuinţe sociale.  
- - 

Am fost evacuaţi.  
2 - 

Necazul ne-a adus, am venit să lucrăm pe rampă.  
12 30 

Partenerul meu locuia aici.  
9 - 

Rudele mele locuiau aici.  
13 1 

Nu ne-am putut permite să plătim chiria la Cluj.  
9 2 

M-am născut sau am fost crescut de mic copil în Pata Rât.  
8 1 

Rudele sau părinţii mei locuiau aici.  
3 1 

M-am angajat la o firmă din zonă.  
3 - 

Alte motive.  
2 - 

Nu ştiu/Refuz.  
3 2 

Total 65 50 

 

Locul nașterii: Judetul 

Procente calculate în rândul adulților (14 ani 
împliniți) care au răspuns la chestionarele 
individuale  

Total 

Dallas Rampa 
de gunoi 

Cluj 86.4% 37.5% 

Sălaj 4.2% 21.1% 

Mureş 1.7% 1.6% 

Harghita - 24.2% 

Bistriţa-Năsăud - 6.3% 

Alba .8% .8% 

Alt judeţ 6.8% 8.6% 

Total 100% 100% 

                                                           
4 Raport cercetare. Evaluare participativă a situației sociale din zona Pata Rât și Cantonului, 

Cluj-Napoca, UNDP&UBB, 2012 
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De când locuiți aici? 

Procente calculate în rândul adulților (14 
ani împliniți) care au răspuns la 
chestionarele individuale 

Total 

Dallas Rampa de 
gunoi 

M-am născut aici 17.9% 4.8% 

Înainte de 1990 9.4% 1.6% 

În perioada 1990-1999 31.6% 15.2% 

În perioada 2000-2010 29.9% 48.0% 

După 2010 10.3% 30.4% 

Nu știu/Refuz .9% - 

Total 100% 100% 

 

 

 

 

2. 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, când s-a mobilizat 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."  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 organizații 

neguvernamentale au constat în ajutoare umanitare. Însă erau câteva organizații care au 

contribuit la îmbunătățirea infrastructurii locative. În 2005 Asociația Voluntară Castel Banffy a 

demarat o acțiune de igienizare a locului, care a inclus curățirea acestuia de reziduurile menajere, 

mascarea terenului cu pietriș margaritar, introducerea apei potabile în toată comunitatea prin 

intermediul a cinci puțuri de alimentare 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 construit aici 

un număr de 13 locuințe. Pe lânga aceste intervenții, comunitatea de romi din Pata Rât a mai 

beneficiat de sprijinul câtorva proiecte Phare în domeniul educației 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 
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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, din păcate și 

proiectul ADI ZMC a repetat aceeași paradigmă de intervenție, nici sub impactul său nu s-a ajuns 

la identificarea unor soluții care să întărească siguranța locativă a oamenilor până când ei vor mai 

fi nevoiți să locuiască de facto în Dallas neavând alte alternative 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, ea 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 

în jur de 60. Asta în condițiile în care 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 acestor 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 

reprezentantului Fundației să recurgă la procedura plângerii prealabile pentru a schimba 

destinația terenului de sub Dallas din zonă industrială în zonă de locuit. Oamenilor din Dallas li 

se par îndreptățite aceste cereri 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 după 

ce foarte repede 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 care ei 

înșiși își duceau deșeurile selectate în afara zonei Pata Rât să le vândă, în Someșeni, în jurul 

actualului magazin Ambient până 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 sau hârtie și 

cartoane la firmele de colectare din zonă. Muncitorii nu își cer drepturile. Depind de munca 

aceasta de zi cu zi. Le este teamă că dacă cer prețuri mai mari, administratorii de la RADP nu o 

să îi mai lase să intre în incinta rampei care acum este îngrădită și păzită. Chiar dacă ei știu, că 

nimeni altcineva nu ar face această muncă în locul lor, le este teamă să nu piardă această sursă de 

venit.   
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3. PROPUNERI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA SIGURANȚEI LOCATIVE ȘI 

OCUPAȚIONALE A LOCATARILOR DIN DALLAS 

 

1. Să informați locatarii din colonia Dallas în legătură cu planurile de dezvoltare din această zonă 

ale municipalității pe termen scurt (1 an), mediu (5 ani) și lung (peste 5 ani). Această informare 

să conțină și referire la condițiile de mediu ale zonei Pata Rât, inclusiv la previziunile privind 

posibilitățile de ecologizare începute după închiderea finală a rampei neconvenționale, existentă 

azi în forma rampei temporare de gunoi, precum și a efectelor pe care rampa de deșeuri 

chimicale le are și le va mai avea asupra calității solului și aerului din această zonă.   

 

2. Din punctul de vedere al siguranței lor locative și al șanselor de a li se îmbunătăți condițiile de 

locuire, locatarii ar putea să beneficieze de eventualele demersuri pe care Fundația Pro Roma le-

ar putea face în relație cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la 

schimbarea destinației terenului care cuprinde zona Dallas din teren cu destinație industrială într-

un teren cu destinație de locuire. Dacă s-ar aproba acest lucru, Fundația Pro Roma ar trebui să 

încheie contracte de comodat cu locatarii în regim gratuit, pe baza cărora acestora să li se poată 

elibera acte de identitate pe această adresă, respectiv să li se poată încheia contracte pentru 

furnizarea curentului electric. Astfel, acest demers va putea contribui la îmbunătățirea condițiilor 

locative și a siguranței locative a persoanelor care în fapt locuiesc în zona Dallas și continuă să 

lucreze pe rampa de gunoi temporară, în condițiile în care Primăria și Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca nu le poate oferi alternative locative în alte cartiere ale orașului.      

 

3. Serviciul de Evidența Populației din Cluj-Napoca să elibereze acte de identitate locatarilor din 

colonia Dallas cu adresă în locația în care ei locuiesc în fapt, pe baza Articolului 28 din  

Ordonanța de Urgență 97/2005 punctul 1 litera (c) care precizează că dovada adresei de 

domiciliu se poate face inclusiv cu: ”declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de 

nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu 

destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru 

persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a)  si b)."  

 

4. Locatarii să beneficieze de sprijinul municipalității pentru racordarea unităților locative din 

colonia Dallas la utilități publice (apă, canalizare, curent și gaz), care toate sunt introduse de 

exemplu în hala industrială din apropierea coloniei.     

 

5. Locatarii să fie beneficiari direcți ai investițiilor municipalității în dezvoltarea stocului de 

locuințe sociale din fondul locativ de stat ca persoane marginalizate social.        

 

6. Locatarii din Dallas să fie incluși ca beneficiari direcți ai proiectelor din fonduri externe pe 

care Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca le elaborează în vederea 

îmbunătățirii condițiilor locative și accesului la servicii publice și sociale ale cetățenilor cu 

domiciliul în Cluj-Napoca care aparțin unor categorii marginalizate social. 



10 
 

 

7. Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca să asigure ca persoanele care lucrează pe rampa 

temporară de gunoi ca muncitori angajați pe baza unor contracte de muncă sau pe baza unor 

contracte de zilieri să beneficieze de toate drepturile angajaților conform legislației românești. 

Salariile plătite muncitorilor să fie salarii decente, corespunzătoare gradului de risc și condițiilor 

de muncă în medii toxice, salariile acestora să nu fie reduse cu scopul creșterii profitului de pe 

urma rampei temporare de gunoi. Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca fiind 

întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale și anume a 

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, iar rampa temporară de gunoi a fost realizată de 

RADP din bugetul local, considerăm că autoritățile publice locale au posibilitatea să 

monitorizeze condițiile de lucru și de salarizare ale muncitorilor de pe rampa de gunoi.       

 

 

 

Membrii ai Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă 

Enikő Vincze  

Simona Ciotlăuș  

George Zamfir  

Gheorghe Ciorbă  

 

 

Consultant: 

 Bert Ljooji (Fundația Pro Roma) 
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ANEXE 

 

(1) Dallas și Coastei, ortofotoplan 2005 

 

 

(2) Dallas și Coastei, ortofotoplan 2010 
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(3) Colonia Dallas în PUG   

 

Zona Pata Rât, inclusiv colonia Dallas - Reglementări zonificare 
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(4) Colonia Dallas pe harta proprietăților 
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 (5) Reglementări zonificare Pata Rât cu indicații 
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(6) Reglementări urbanistice - unități terioriale de referință 

 

  

 


