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Aceasta este o contribuție scrisă în iunie 2020 pe baza cunoștințelor și experienței mișcării pentru 
dreptate locativă din Cluj-Napoca, România - Căși sociale ACUM! / Social housing NOW! 
(https://casisocialeacum.ro/, https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/)1 și pe baza a mai 
multor analize și filme documentare realizate de membrii săi în ultimul deceniu. 
 

Raportul în limba engleză este accesibil aici – United Nations. Human Rights Office of the High 
Commissionar > Inputs received > Civil Society Organizations - 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx?fbclid=IwAR2C9Ttwd3XM
5zmXorZRMEjS1z8czmDf-kpmp1bY5_rmsQrMashFPQD28LQ 

																																																													
11 “Housing struggles in Romania and in Central Eastern Europe (CEE), a Conversation between George 
Zamfir and Eniko Vincze (Căși sociale ACUM!), Veda Popovici and Ioana Florea (Frontul Comun Pentru 
Drept la Locuire), Michele Lancione and Erin McElroy (Radical Housing Journal),” in Radical Housing 
Journal, May 2020, Vol 2(1): 149-162, https://radicalhousingjournal.org/wp-
content/uploads/2020/05/RHJ_Issue-2.1_09_Conversation_Romania_149-
162.pdf?fbclid=IwAR0jDU8LmQGlPaMNmFLAjAzf2mmmeGpe5yisrKQeNu_oPFyGtSDxHLCc_xo	

casisocialeacum.ro 

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM 
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1. Introducere – Pata Rât din Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID-192 

În data de 16 martie 2020 a fost emis un Decret de Stare de urgență în România, care s-a 

prelungit cu încă o lună în data de 16 aprilie, ca răspuns la pandemia Covid-19. Decretul a 

suspendat o serie de drepturi ale omului și a activat derogarea țării de la Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului. Dar dacă se aruncă o privire mai atentă asupra condițiilor materiale ale 

oamenilor care locuiesc în case supraaglomerate, în zone urbane sau rurale marginalizate, 

defavorizate și stigmatizate în condiții inadecvate, cum ar fi Pata Rât din Cluj-Napoca, trebuie să 

recunoască faptul că mulți oameni nu s-au bucurat niciodată cu adevărat drepturile lor socio-

economice, iar demnitatea umană a fost puternic atacată3. Inclusiv dreptul la un venit și la o viață 

decentă, sau dreptul la o casă corespunzătoare sau dreptul la sănătate și la viață într-un mediu 

sănătos, sau chiar dreptul de a fi respectat ca persoană, ca ființă umană. Pentru ei, toate regulile de 

salvare a vieții promovate de guvern sub pandemia Covid-19 au fost imposibil de respectat: a sta 

acasă, a te spăla pe mâini, păstrarea distanței fizice - nu puteau salva viața celor fără o casă, fără 

apă curentă în casă sau a celor care locuiesc în case și zone supraaglomerate. Mai degrabă a 

însemnat o altă ocazie în care puteau fi învinuiți de voci rasiste de a nu fi capabili de a respecta 

aceste obligații datorită presupusului caracter sau cultură a lor. Și chiar mai mult, pandemia a fost 

o altă situație când romii săraci ar putea fi hărțuiți și pedepsiți de practicile rasiste ale statului de 

poliție, sub pretextul de a proteja sănătatea oamenilor. 

Oamenii deja săraciți de venituri mici și de exploatare a forței de muncă și apăsați de servicii 

publice subdezvoltate suferă cel mai mult de efectele Covid-19 și de criza economică de astăzi. Cu 

toate acestea, condiția lor de locuit lipsită nu a fost creată de criza actuală, ci a fost doar făcută mai 

vizibilă de ea4. În plus, pentru multe persoane care trăiesc în zone marginale în timp ce îndeplinesc 

locuri de muncă rasializate și neplătite, drepturile de muncă ca drepturi socio-economice au fost 

																																																													
2E. Vincze: “Politica pandemiei, criza capitalismului și alte lumi posibile,” in Revista Vatra, June 2020, 
pp. 92-103.	
3 E. Vincze and M. Stoica: “The suspension of Human rights during COVID-19: For Roma in Pata Rât 
they have been suspended for a very long time,” in LeftEast, 27.04.2020, 
https://www.criticatac.ro/lefteast/covid-19-roma-in-pata-rat/ 
4 “Epidemia văzută din Pata Rât, ghetoul din groapa de gunoi a Clujului. Locul unde întotdeauna s-a murit 
timpuriu,” in Libertatea, 17 martie 2020, https://www.libertatea.ro/stiri/interviu-epidemia-vazuta-din-
pata-rat-ghetou-groapa-de-gunoi-2915288; “Roma in Romania during Covid-19 pandemic,” Corona 
Chronicles by Rosa Luxemburg Stiftung Bruxelles, 
https://www.youtube.com/watch?v=1TOQkYZYWgY&feature=youtu.be	
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suspendate de mult sau nu au fost niciodată aplicate în mod eficient. Salariul decent sau protecția 

specială împotriva condițiilor toxice le lipsește complet, de exemplu, lucrătorilor în salubritate, 

împreună cu dreptul la sindicalizare și de a-și apăra interesele față de angajatori. Schimbarea 

Codului Muncii și a Legii privind dialogul social în 2011 a însemnat punerea a tot mai multe 

obstacole în calea constituirii unui sindicat și, în general, asocierea liberă a fost puternic 

restricționată în cadrul guvernului austerității instalat după criza financiară 2008-2009, care a luat 

măsuri dezavantajoase pentru lucrători. Starea de urgență și, începând cu 15 mai 2020, starea de 

alertă, a negat în totalitate dreptul lor la grevă sau la alte forme de conflicte colective legate de 

muncă.5 

Pentru persoanele defavorizate și deposedate, revenirea la normalul pre-pandemic nu este o 

soluție. Deoarece câștigarea unui salariu minim, care în România este doar jumătate din valoarea 

coșului minim de consum, așa cum câștigă atât de mulți lucrători, nu este normal. Cheltuirea a mai 

mult de jumătate din venitul cuiva pentru cheltuielile de locuit nu este normală. Existența unui 

sistem de educație și sănătate public întotdeauna dezavantajat de distribuirea bugetului public care 

favorizează militarizarea și securitatea națională, nu este normal.6 Să trăiești într-o casă 

supraaglomerată, pentru că nu ai suficienți bani pentru a-ți permite mutarea, nu este normal. Să îți 

iei nu unul, ci mai multe locuri de muncă, astfel încât să poată supraviețui de la o lună la alta, după 

ce plătești chiria sau o rată ipotecară lunară, la fel de mult ca venitul minim al țării, nu este normal. 

Nu este normal să plătești același procent de impozite și contribuții către stat de către cei care au 

venituri mici ca cei care câștigă mii de euro pe lună sau au averi de milioane și sute de miliarde de 

euro. Nu este normal ca - în timp ce promitem salvarea unuia - angajatorul, dezvoltatorul imobiliar 

de la care cumpără sau închiriază, și banca care îndatorează oamenii pe viață, obține atât de mult 

profit în dezavantajul lor. Încă o dată, nu este normal ca marii proprietari, atunci când sunt afectați 

de crizele sistemice ale capitalismului, să fie tocmai cei care sunt salvați cu bani publici de care 

																																																													
5 Podcast despre “Lucrătorii și lucrătoarele esențiale din salubritate” 21.05.2020, realizat de Blocul pentru 
Locuire, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/21/munca-in-salubritate-discutie-cu-lucratori-si-
lucratoare-in-domeniul-salubritatii/ 
6E. Vincze: “Relansarea economică în România: statul salvează capitalul și susține militarizarea? 
Guvernul PNL practică populismul față de capitaliști și sacrifică forța de muncă,” in Baricada, 
04.06.2020, https://ro.baricada.org/relansarea-economica-a-
romaniei/?fbclid=IwAR008ojS1Us3sKoTV33-JR-HEaeIWSL5ZlSuJ_7wOTftOQHtz-5DUKK5wnA	
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profită. La fel cum nu este normal ca forța de muncă să plătească pentru măsurile prin care 

guvernul gestionează aceste crize în beneficiul capitalului. 

Pentru mulți, normalitatea post-pandemică ar trebui să însemne un nou aranjament social, 

inclusiv, printre altele, investițiile publice în servicii publice în toate domeniile, locuințele, 

asistența medicală, educația, protecția socială. 

 

2. O descriere generală a „zonelor rezidențiale”din Pata Rât, Cluj-Napoca 

Pata Rât este un spațiu ghetoizat care include rampele de gunoi vechi și noi, dar și zonele 

rezidențiale formate cu contribuția autorităților publice din Cluj-Napoca, deoarece în ultimele trei 

decenii au îndreptat câteva sute de persoane evacuate către acest teritoriu și nu au avut o politică 

de locuire socială pentru sprijinirea celor mai defavorizați. Acest teritoriu marginal, lipsit și 

stigmatizat oferă o locuire inadecvată pentru forța de muncă ieftină exploatată în diferite industrii 

care contribuie la bunăstarea orașului, inclusiv persoanele care lucrează la depozitele de deșeuri și 

companiile de salubrizare.7 

 

Administrația publică locală este responsabilăsărăspundă nevoilor de locuințe ale 

locuitorilor Pata Rât printr-o politică justă și non-rasistă a locuințelor publice. Solicităm 

sprijinul Națiunilor Unite și al comunității internaționale a apărătorilor drepturilor 

omului, a factorilor de decizie și a donatorilor, să facă presiuni asupra autorităților locale 

din Cluj-Napoca pentru a pune în aplicare măsuri concrete în lumina unei astfel de politici 

de locuire. 

 
 
 
 

																																																													
7 E. Vincze: “Urban landfill, economic restructuring and environmental racism,” in Philobiblon – 
Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, 2013, 18(2): 389-406; E. Vincze: 
“Socio-Spatial Marginality of Roma as Form of Intersectional Injustice,” in Studia UBB Sociologia, 
2013, 58(2): 217-243; A. Dohotaru, H. Harbula and E. Vincze (eds.): Pata, Cluj: Desire, 2016; E. Vincze: 
“Ghettoization: the production of marginal spaces of housing and the reproduction of racialized labour,” 
in E. Vincze, N. Petrovici, C. Raț, G. Picker (eds): Racialized Labour in Romania. Spaces of Marginality 
at the Periphery of Global Capitalism, Palgrave, 2018, pp. 63-95 
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Harta 1. Zona Pata Rât (cu patru sub-zone) pe harta orașului Cluj:  
Strada Cantonului, Dallas, Noul Pata Rât, Rampa de Gunoi 

 

Observăm: toate evacuările care au dus la formarea Pata Rât au fost evacuări forțate, adică 

evacuări ca urmare a faptului că evacuații au fost transformați în persoane fără adăpost - fie în 

sensul strict al cuvântului, adică fără un acoperiș deasupra capului lor sau în sensul că oamenilor 

li s-au oferit de către autorități un fel de case de urgență, cum ar fi vagoanele și containerele de pe 

strada Cantonului sau casele modulare construite în apropierea depozitului. 

Remarcăm: evacuările forțate care duc la formarea Pata Rât nu fac parte dintr-un trecut 

îndepărtat, ci sunt o caracteristică a prezentului nostru. Evacuările din clădirile și terenurile 

retrocedate continuă. De asemenea, continuă evacuările din clădiri degradate aparținând vechiului 

fond de locuințe deținute de stat pe care municipalitatea nu dorește să-l îmbunătățească. Continuă 

evacuările din spațiile vacante în care oamenii cu venituri mici își creează un spațiu de locuit în 

absența alternativelor, mai ales dacă se află în teritorii vizate de dezvoltarea imobiliară. Și continuă 

evacuarea din locuințe sociale din cauza neplătirii chirii sau a utilităților publice al căror cost a 

crescut foarte mult în ultimii 10 ani din cauza privatizării lor. 
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În toate aceste cazuri, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca nu își îndeplinesc obligațiile 

definite în baza legislației sociale a României sau a așteptărilor unei Europe Sociale. Oamenii 

rămași fără adăpost, fără alte alternative de locuință, continuă să caute o casă în Pata Rât, chiar 

dacă aceasta este nesigură și inadecvată. Toate aceste cazuri și alte câteva zeci de mii de cazuri de 

evacuare forțată din România care afectează sute de mii de persoane demonstrează modul în care 

statul român nu respectă tratatele internaționale pe care le-a semnat în ceea ce privește asigurarea 

locuințelor pentru toți și interzicerea și prevenirea evacuărilor8. 

După 10 ani de la evacuarea din strada Coastei și relocarea forțată a evacuațilorîn apropierea 

rampei de gunoi în așa-numita nouă zonă Pata Rât sau case modulare (17 decembrie 2010), după 

20 de ani de când colonia străzii Cantonului a început să crească (2000), și după mai bine de 

jumătate de secol de existență a așezării informale Dallas cunoscută și sub numele de vechiul Pata 

Rât (anii 1960), atragem atenția Națiunilor Unite asupra acestui fapt: existența zonei de locuințe 

Pata Rât în apropierea rămpii de gunoi este o manifestare a rasismului împotriva romilor și 

a oamenilor săraci și este un act care nu doar dezumanizează oamenii zi de zi, ci și le pune 

în pericol viața. 

Astăzi, zona Pata Rât găzduiește aproximativ 1.500 de romi, victime ale rasismului instituțional 

și a politicilor de dezvoltare care exploatează forța de muncă ieftină a celor mai vulnerabili, în 

timp ce îi exclud din resursele unui trai decent. 

Harta 2. Zona Pata Rât (Cantonului, casele modulare, Dallas, și rampa de deșeuri)  

 

																																																													
8https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Evacuari-2008-2017.pdf, 
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacuare-2019.pdf	
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▶ În	colonia	Dallas,	unde	aproximativ	300	de	persoane	locuiesc	 în	case	de	lemn	oferite	de	

Fundația	Pro	Pro	Olandeză,	conducta	de	apă	existentă	este	întreruptă	din	cauza	datoriilor.	

Chiar	pe	rampa	de	gunoi,	alte	100	de	persoane	locuiesc	în	barăci	 improvizate	din	lemn	și	

nailon,	fără	apă,	electricitate	sau	încălzire.	Acești	oameni	au	asigurat	selectarea	deșeurilor	

de	 la	 Cluj	 pe	 vechiul	 depozit	 de	 gunoi	 și	 continuă	 să	 facă	 acest	 lucru	 pe	 noile	

rampetemporare,	 dar	 încă	 neecologice(administrate	 de	 compania	 publică	 RADP	 și	 firma	

privată	SALPREST).	Este	scandalos	cum	companiile	din	industria	deșeurilor	se	îmbogățesc	

din	 munca	 lor,	 păstrându-le	 într-o	 dependență	 „miloasă”	 și	 condiții	 de	 minimă	

supraviețuire.9 

▶Pe	strada	Cantonului,	o	colonie	informală	în	creștere	de	la	începutul	anilor	2000,	unde	circa	

800	de	oameni	trăiesc	în	aproximativ	170	de	barăci,	există	doar	două	conducte	comune	în	

comun.	Nimeni	nu	are	apă	în	casă,	toaleta	sau	baia	nu	au	fost	niciodată	considerate	de	către	

autorități	ca	făcând	parte	din	aranjamentele	„temporare”	de	locuințe	pe	care	le-au	permis	să	

fie	puse	la	dispoziție	de	către	organizațiile	umanitare	acestor	persoane	evacuate	din	oraș	în	

ultimii	20	de	ani10.	Unele	toalete	ecologice	au	fost	plasate	acolo	în	2015	și	sunt	foarte	rar	

întreținute	de	compania	care	le	deține.	Este	scandalos	modul	în	care	lucrătorii	de	salubritate	

care	curăță	orașul	sunt	nevoiți	să	trăiască	într-un	mod	care	pune	viața	în	pericol,	zi	de	zi,	

lună	de	lună,	an	de	an,	zece	în	zece	ani.	

▶La	casele	modulare	care	găzduiesc	40	de	gospodării,	 într-un	singur	modul,	patru	 familii	

locuiesc	înghesuite	în	camere	de	câte	16	mp	și	împărțesc	o	baie	cu	apă	rece	de	4	mp.	Au	fost	

nevoiți	 să	 locuiască	 în	mediul	 poluant	 al	 rampelor	de	 gunoi	 din	decembrie	 2010.Aceasta	

după	ce	au	fost	evacuați	de	pe	strada	Coastei	și	li	s-au	asigurat	aceste	așa-numite	„locuințe	

sociale”	construite	de	Primărie	în	același	an	„pentru	a	rezolva	problemele	lor	de	locuire”.11	

																																																													
9 Despre aceasta vezi filmul documentar “Romii nu sunt gunoaie/ Roma are not garbage” (with English 
subtitle), 2016, 54 min, https://www.youtube.com/watch?v=ihP_rs3IOoE. 
10 Vezi documentarul “Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonului/ Dislocations. Routes of 
evictions towards Cantonului street (1996-2016)” (with English subtitle), 2016, 106 min, 
https://vimeo.com/194308421. 
11 Despre aceasta vezi documentarul realizat de Fundația Desire: “Dreptate socială în Pata Cluj/ Social 
justice in Pata Cluj” (with English subtitle), 2016, 17 min, https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek 
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Orașul	cu	un	buget	anual	de	peste	320	de	milioane	de	euro	afirmă	că	este	neputincios	în	fața	

dramei	lor,	dar	adevărul	este	că	liderii	săi	nu	vor	să	investească	în	mutarea	lor	în	oraș.	

În 2012, Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unitea efectuat un sondaj pe gospodării pentru a 

susține intervențiile Primăriei preconizate în acel moment, care a arătat că majoritatea locuitorilor 

din Pata Rât sunt copii sub 18 ani (aproximativ 550), fiind urmați numeric de adulți între 18-44 de 

ani (în jur de 460). Până atunci, în comunitate erau doar aproximativ 70 de persoane între 45-54 

de ani, 45 de persoane cu vârste cuprinse între 55-64 de ani și doar aproximativ 10 persoane peste 

65 de ani. Chiar dacă numărul de locuitori a fluctuat în total între timp și pe categorii, aceste 

tendințe au rămas valabile. Cifrele ne arată că sunt foarte puțini vârstnici în Pata Rât și acest lucru 

nu se datorează faptului că oamenii pleacă din zonă atunci când îmbătrânesc, deoarece nu au unde 

să meargă, dar acest lucru se întâmplă pentru că mor la o vârstă mult mai tânără decât speranța 

generală de viață în România (75 de ani) sau în județul Cluj (77 de ani). 

 

Pentru a pune capăt deposedării și privării de zeci de ani, așa cum este descris pe scurt mai sus, 

este nevoie la nivel local, național și european de o strategie de locuire care: 

▶  permite și facilitează investițiile publice în locuințe publice, 

▶  impune respectarea locuinței ca drept universal al omului, asigurând locuințe celor care 

nu își pot permite o casă de pe piață, 

▶ face din satisfacerea nevoilor de locuire ale persoanelor cu venituri mici o prioritate 

ridicată!12 

 

 

 

																																																													
12 Blocul pentru Locuire: Manifest pentru Dreptate Locativă. Împotriva pandemiei capitalismului și 
rasismului, Aprilie 2020, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pentru-dreptate-locativa-
impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/ 
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3. Rampele vechi şi noi din Pata Rât, Cluj-Napoca13 

Vechiul depozit de gunoi de la Pata Rât funcționează ca un depozit neecologic încă de la 

începuturile existenţei sale, deci de aproximativ 70 de ani. 14 Conform Hotărârii Guvernului nr. 

349/2005, „depozitul de gunoi de clasă B neconform Pata Rât Cluj-Napoca” urma să își înceteze 

activitatea la 16 iulie 2010. În acel an, munții de gunoi au constat în 1,9 milioane de metri cubi 

de deșeuri și au ocupat o suprafață de 22 hectare. Dar activitatea de depozitare nu s-a oprit la 

această limită – după cum a observat Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu în 

octombrie 2012. Pentru a evita procedura de infringement împotriva României din acest motiv, 

municipalitatea a găsit o „soluție temporară” pentru depozitarea deșeurilor pe un teren vecin 

(Ziua de Cluj, 07.11.2012). 15 După 2 ani, în 2012 SC Salprest Rampă (firma care administrează 

vechiul depozit de gunoi) a primit o amendă de 30.000 de lei pentru funcționarea fără autorizație 

de mediu (Mediafax, 07.11.2012). 16 Cu toate acestea, acest teren a fost redeschis din nou, fiind 

închis definitiv abia în 2015, 17 dar fără ca orașul să aibă chiar astăzi, în iunie 2020, un depozit 

ecologic. 

Chiar dacă vechea groapă de gunoi de la Pata Rât urma să-și înceteze activitatea în 2010, 

licitația pentru închiderea și ecologizarea sa a fost făcută abia în 2014. Apoi, companiile 

câștigătoare ale licitației (SC Nordconforest SA, SC Finara Consult SRL și SC Interdevelopment 

SRL) a constatat existența unei cantități suplimentare de gunoi de 541.835 metri cubi față de cei 

1,9 milioane metri cubi existenți în 2010. În plus, aceștia au estimat existența altor 367.010 metri 

																																																													
13 O scurtă istorie a rampelor de la Pata Rât s epoate găsi în acest film realizat de landfills is narrated in 
the video made by Căși sociale ACUM!: “Rampele din Pata Rât sunt toxice pentru oameni” 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=w9nJtBa7ptE&feature=emb_logo 
14https://cluj.com/articole/rampa-de-gunoi-a-clujului-pata-rat/ 
15https://zcj.ro/administratie/gnm-explica-de-ce-a-inchis-rampa-de-la-cluj-altfel-ue-ar-fi-declansat-
procedura-de-infringement-asupra-romaniei-amenzi-de-135000-euro-pe-zi--101213.html 
16https://www.mediafax.ro/social/cluj-rampa-de-deseuri-de-la-pata-rat-inchisa-din-cauza-depasirii-
capacitatii-de-stocare-13813269 
17 În 2017 Comisia Europeană a lansat procedura de infringement împotriva României pe tema celor 68 
de rampe de gunoi care trebuie ecologizate și închise, dar aceste măsuri nu au fost încheiate până în 
decembrie 2016. (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_237). Depozitul vechi de 
la Pata Rât a fost declarat închis în 2015, cu toate acestea, după cum arată istoria situației descrise mai jos, 
în realitate, acesta nu a fost închis și ecologizat până la începutul anului 2020, iar noi depozite non-
ecologice continuă să funcționeze la momentul scrierii acestui raport.  
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cubi de deșeuri pe depozitul de gunoi ilegal după 16 iulie 2010 (CluJust, 28.07 0.2015). 18 

Lucrările pentru închiderea și ecologizarea vechii rampe din Pata Rât au început abia în 2017. 

Înainte de recepția finală prevăzută pentru ianuarie 2020, președintele Consiliului Județean Cluj, 

Alin Tișe, a declarat că groapa de gunoi neecologică din Pata Rât devin istorie (Ziua de Cluj, 

18.12.2019). 19 Cu toate acestea, el nu a a zis nimic de așa-numitele „depozite temporare” care 

începând cu 2015 au continuat să polueze zona și să intoxice oamenii, deoarece noul centru de 

eliminare a deșeurilor ecologice, care ar fi trebuit să funcționeze încă din 2013, nu s-a deschis 

nici în 2015. 20 Și, așa cum am menționat mai sus, nu este operațional nici acum, în iunie 2020. 

După ce vechiul depozit de gunoi toxic nu s-a închis în 2010, primarul municipiului Cluj-

Napoca, premierul Emil Boc, care între timp (în 2012) a revenit de la guvernul național la 

conducerea Primăriei Cluj-Napoca, a luat un nou acțiune. În octombrie 2015, el a anunțat: „Am 

rezolvat criza gunoiului din Cluj. Vom avea aici (în Pata Rât) propriul nostru depozit administrat 

de RADP ”(Adevărul, 18.10.2015). 21 În legătură cu această soluție și „depozitele temporare” în 

sine, în ianuarie 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat o posibilă stare 

de urgență, sprijinind astfel solicitarea președintelui Consiliului Județean, Alin Tișe, de a 

deschide Centrul de Gestionare Integrată a Deșeurilor fără autorizație de mediu. Comitetul a 

decis: populația din vecinătatea acestor depozite „temporare” este expusă riscului de boli, cu 

funcție pulmonară afectată, evenimente cardio-respiratorii, infecții respiratorii acute, 

exacerbarea bolilor cronice, otrăvire cu amoniac, metan și hidrogen sulfurat (Decizia nr. 1 a 

Comitetului Județean Cluj pentru Situații de Urgență, 29.02.2020). 

Înainte de aceste declarații recente, mai devreme, în septembrie 2017, Comitetul Județean 

Cluj pentru Situații de Urgență a anunțat că în Pata Rât există poluare masivă din cauza lacului 

de levigat din gropile de gunoi (o cantitate de aproximativ 6.000 de metri cubi extinsă pe o 

suprafață de 3 hectare); precum și datorită depășirilor de 750 de ori mai mari pentru azotul 

																																																													
18https://www.clujust.ro/sute-de-metri-cubi-de-deseuri-depozitate-ilegal-la-pata-rat-neutralizarea-lor-
costa-milioane-plangere-penala/ 
19https://zcj.ro/administratie/pata-rat-este-istorie-groapa-de-gunoi-a-clujului-veche-de-peste-70-de-ani-a-
fost-inchisa-si-devine-deal-inverzit--192956.html 
20http://www.monitorulcj.ro/actualitate/77059-este-pata-rat-istorie-activistii-spun-ca-nu-cand-se-vor-
trage-la-raspundere-cei-vinovati#sthash.Tq23QF1n.dpbs 
21https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/anuntul-facut-emil-boc-facebook-am-rezolvat-criza-gunoaielor-
cluj-1_562394f5f5eaafab2cc95d03/index.html 
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amoniacal și de 12,8 ori pentru cloruri, deci pentru substanțele toxice foarte periculoase pentru 

mediu și sănătatea oamenilor (Mediafax, 09.09.2017). 22 Până în 2020, dezastrul ecologic din 

Pata Rât a continuat să fie generat și de incendiile care au izbucnit atât pe depozitul vechi, cât și 

pe cele două noi depozite temporare de gunoi, RADP și SALPREST (ex: Monitorul de Cluj, 

29.08.2016, 23 04.10. 2017, 24 30.04.2018, 25 24.03.201926). Criza umanitară și de mediu din Pata 

Rât se explică și prin următorul fapt recunoscut de autoritățile publice și companiile care 

administrează pustii: depozitele care au primit autorizație în 2015 să funcționeze ca halde 

temporare, în mai 2020 au fost umplute cu deșeuri de până la 75 % din capacitatea lor de stocare 

totală (Monitorul de Cluj, 22.05.2020). 27 

 

4. Cererile formulate in timpul pandemiei, şi măsurile insuficiente luate de autorităţi 

Mișcarea justiției pentru locuințe Căși sociale ACUM! a început să trimită scrisori și petiții28 

cu privire la situația critică din Pata Rât către autoritățile locale și județene, chiar înainte de 

instalarea stării de urgență pe întreg teritoriul României, solicitând: 

																																																													
22https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/poluare-majora-in-cluj-depasiri-de-750-de-ori-ale-concentratiilor-
admise-la-azot-amoniacal-pe-un-parau-un-lac-cu-6-000-de-metri-cubi-de-lichid-toxic-s-a-format-in-zona-
16722088 
23http://www.monitorulcj.ro/actualitate/53942-incendierea-gunoaielor-de-la-pata-rat_-ilegala_-dar-
%E2%80%9Cacceptata%E2%80%9D-tacit-de-autorita%C5%A3i#sthash.146h6ksu.kNphIP9B.dpbs 
24http://www.monitorulcj.ro/actualitate/60357-incendiu-de-amploare-la-pata-rat-rampa-de-gunoi-arde-
din-nou#sthash.7AoJX7Jk.dpbs 
25http://www.monitorulcj.ro/actualitate/63704-al-doilea-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-arde-rampa-de-
gunoi-a-primariei#sthash.jKSFqUob.dpbs 
26http://www.monitorulcj.ro/actualitate/69987-primul-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-s-a-reaprins-
rampa-de-gunoi-a-primariei#sthash.57m90wdQ.dpbs 
27http://www.monitorulcj.ro/actualitate/80586-moment-istoric-clujeni-tise-s-a-tinut-de-cuvant-dupa-un-
deceniu-a-intrat-prima-masina-de-gunoi-in-centrul-de-deseuri-fara-aviz-de-mediu-se-incheie-epoca-
poluarii#sthash.4H1K6VvY.dpbs 
28 Căși sociale ACUM!: https://casisocialeacum.ro/archives/4604/epidemia-in-comunitatile-marginalizate-
scrisoare-deschisa-catre-autoritati/, https://casisocialeacum.ro/archives/4644/scrisoarea-deschisa-catre-
institutia-primarului-cluj-napoca/, https://casisocialeacum.ro/archives/4654/scrisoarea-a-doua-privind-
nevoile-de-urgenta-in-pata-rat/, https://casisocialeacum.ro/archives/4665/erere-catre-directia-de-asistenta-
sociala-si-medicala-cluj-napoca/, https://casisocialeacum.ro/archives/4674/memoriu-catre-prefectura-
judetului-cluj-consiliul-judetean-cluj-primaria-municipiului-cluj-napoca/, 13-26 martie, 2020;  
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▶ Să întreprindă cele mai urgente acțiuni în zona Pata Rât, inclusiv: ajutor de urgență sub formă 

de medicamente gratuite și alte servicii medicale necesare pentru persoanele infectate cu toate 

tipurile de viruși în această perioadă; intervenție rapidă pentru amplasarea stațiilor mobile de 

igienă în zonele în care oamenii nu au apă în casă; intervenție urgentă pentru eliminarea 

deșeurilor cumulate în ultimii câțiva ani din imediata vecinătate a locuințelor. 

▶ Elaborarea unui plan de acțiune cu măsuri concrete pentru următoarele 24 de luni pentru 

relocarea familiilor din Pata Rât în locuințe sociale adecvate din oraș și pentru a oferi servicii de 

asistență socială și medicală care să le sprijine în eforturile lor de integrare din toate punctele de 

vedere în viața orașului. 

▶ Suspendarea imediată a tuturor procedurilor care ar putea duce la evacuarea persoanelor care 

nu dispun de locuințe alternative, pe întreaga perioadă a pandemiei și în perioada post-pandemică 

pentru a pune în aplicare măsuri pentru prevenirea și interzicerea legală a evacuărilor care 

transformă evacuarea în persoane fără adăpost.  

▶ Oferirea urgentă a unui adăpost corespunzător și într-un timp scurt case adecvate pentru 

persoanele fără adăpost, inclusiv nu numai persoanele fără acoperiș, ci și persoanele care trăiesc 

în condiții inadecvate și / sau risc de evacuare. Pentru a le furniza, administrația locală ar trebui 

să utilizeze reglementările privind posibilitatea rechiziției în timpul stării de urgență sau chiar 

regulile privind exproprierea pentru obiective de interes public, cum ar fi locuințele sociale.  

▶ Simplificarea și scurtarea tuturor procedurilor prin care oamenii pot solicita prestații sociale, 

locuințe sociale și subvenții pentru chirii.  

▶ Anularea amenzilor datorate Primăriei sau oferirea unei scutiri de la plata lor timp de doi ani, 

fără a impune noi creșteri și penalități. 

▶ Anularea penalităților aplicate datoriilor neplătite către municipalitate, generate de amenzi, 

chirii, taxe și impozite sau altele, și ridicarea imediată a deducțiilor care le sunt impuse. 

Măsurile concrete ale autorităților publice locale luate în numele oamenilor din Pata Rât au 

constat în furnizarea de produse alimentare și un pachet de igienă personală timp de o săptămână 

către 300 de familii și în motivarea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară din Zona 

Metropolitană Cluj să utilizeze fonduri din proiectele sale pentru a începe curățarea străzii 
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Cantonului și a amplasa două unități mobile cu dușuri în acea zonă, respectiv pentru a continua 

să ofere consumabile alimentare pentru locuitorii Pata Rât încă 9 zile. Ulterior, acest sprijin a 

fost oferit doar celor care s-au calificat pentru o masă gratuită și / sau așa-numitul venit minim 

garantat (142 lei / 29 euro pe lună pentru o persoană singură, 527 lei / 109 euro pe lună pentru o 

familie de cinci persoane) conform sistemului românesc foarte sever de protecție socială. 

 

5. Concluzii – nevoia de politici care să adreseze cauzele structurale ale carenţei de 

locuinţe din Pata Rât, incluzând rasismul (de mediu) şi politicile de locuire  

Pandemia Covid-19 a arătat nu numai starea critică pe termen lung a persoanelor care locuiesc 

în zona Pata Rât din Cluj-Napoca în apropierea depozitelor, ci și faptul că autoritățile publice 

locale nu au voința politică de a pune în aplicare măsuri care să acționeze împotriva cauzelor 

structurale ale formării și reproducerii continue a amenajărilor de locuințe nesigure și inadecvate 

pe teritoriul respectiv. Prin urmare, acestea din urmă continuă să pună în pericol atât viața 

oamenilor, cât și demnitatea umană. Privit în contextul mai larg al planului emergent al guvernului 

de redresare economică din criza actuală, cazul privărilor multiple și cumulate din Pata Rât are și 

mai puține șanse de a fi tratat în mod corespunzător. Măsurile guvernamentale românești se 

concentrează pe oferirea de ajutoare de stat companiilor și neglijarea continuării sărăciei a peste 

60% din populație. 29 Mai mult decât atât, existența continuă a depozitelor toxice din zonă rămâne 

un factor care face șansa vieții oamenilor să nu aibă decât o perspectivă întunecată. 

În fața unei crize atât de profunde și de lungă durată, intervențiile bazate pe proiecte care 

utilizează fonduri UE sau alte tipuri de fonduri care se rețin ca 10% din locuitorii Pata Rât 

(majoritatea lor în afara orașului) nu pot rezolva problema. Au bugete uriașe din care o sumă mare 

este destinată acoperirii costurilor cu echipele proiectului, în timp ce numărul persoanelor care au 

nevoie de locuințe este reprodus cel puțin trans-generațional. 30 Cel mult, aceste proiecte ar putea 

avea o contribuție mică la rezolvarea problemei. Cu toate acestea, acest lucru s-ar putea întâmpla 

																																																													
29E. Vincze: Sărăcirea forței de muncă în contextul relansării economice a României, Gazeta de Artă 
Politică, 27.05.2020, http://artapolitica.ro/2020/05/27/saracirea-fortei-de-munca-in-contextul-relansarii-
economice-a-
romaniei/?fbclid=IwAR2amYaueW7Enq5oeD_Szokd3a9H4tYjzSJaxvJRqOgFdmcZEkaxucWOs-M	
30 E. Vincze, C. Bădiță and I.-E. Hossu: “Incomplete housing justice in Romania under neoliberal rule,” in 
Justice Spatiale/Spatial Justice, Nr. 13, 2019 
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numai dacă municipalitatea și-ar asuma politic și ar susține financiar un plan pe termen scurt, 

mediu și lung de furnizare a locuințelor publice cel puțin pentru persoanele și familiile din oraș cu 

venituri reduse și istorii lungi de privare de locuințe și evacuări. , cum ar fi oamenii de la Pata Rât. 

Dar, până acum, municipalitatea nu a arătat astfel de intenții. 

Prin urmare, adresăm acest raport de atenţionare cu privire la criza de mediu, umanitară și a 

locuințelor de la Pata Rât agravată de pandemie și recesiunea economică în curs de desfășurare, 

pentru a solicita sprijinul Națiunilor Unite pentru punerea în aplicare a următoarelor măsuri:  

▶ Oamenii trebuie rețineți urgent din zona poluată, marginalizată și stigmatizată din Pata Rât în 

case sociale adecvate din oraș, ceea ce ar asigura că acum și în viitor, acestea vor fi protejate 

împotriva oricărei alte amenințări similare.  

▶ Măsurile sociale adecvate și un venit minim garantat decent ar trebui să finalizeze această 

intervenție de locuit dorită pentru a asigura sustenabilitatea acesteia.  

▶ Ar fi necesare și alte acțiuni pentru interzicerea legală și prevenirea întotdeauna a evacuărilor 
care ar putea lăsa oamenii fără locuințe alternative adecvate. 
 
Toate măsurile necesare care vizează persoanele care locuiesc în zilele noastre în Pata Rât 

ar trebui concepute ca făcând parte dintr-o politică locativă națională și națională mai 

mare, care ar putea produce un stoc adecvat de locuințe publice, pus sub controlul 

democratic al chiriașilor. 31 Numai o astfel de politică ar putea funcționa ca un mijloc de 

asigurare a dreptului la locuință ca drept universal, în timp ce se acordă prioritate 

accesului la locuințe și utilități adecvate și accesibile din punct de vedere financiar ale 

persoanelor cu venituri mici și ale celor mai defavorizate. 

 

Documentul a fost elaborat în numele mișcării pentru dreptate locativă din Cluj, Căși sociale 
ACUM! / Social housing NOW! de: Linda Greta, fostă locuitoare la casele modulare, membră a 
Asociației Romilor din Coastei; Maria Stoica, locuitoare pe strada Cantonului; Enikő Vincze, 
profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. 

18.06.2020, Cluj-Napoca, Romania 

																																																													
31 Blocul pentru Locuire: “Memoriu – Venit minim decent și locuințe sociale adecvate pentru persoanele 
cele mai afectate,” Aprilie 2020, ” https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-minim-decent-si-locuinte-
sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afectate-de-criza-covid-19/ 


