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Introducere în expoziția-arhivă online “10 ani – Lupta continuă!”

Ultimii 10 ani în Pata Rât
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Inițial am planificat să realizăm expoziția “10 ani – Lupta continuă!” în 
spațiul centrului cultural autonom Casa Tranzit. Nesiguranțele crizei 
sanitare, incertitudinea posibilității ca această expoziție să poată fi 
lansată și vizitată așa cum ne-am fi dorit, ne-a făcut să renunțăm, cel 
puțin deocamdată, la acest plan. Acum aveți în față alternativa găsită de 
noi față de această provocare: o expoziție online, care ne permite ca prin 
scheletul expoziției să pătrundem în adâncurile arhivei realizate de Căși 
sociale ACUM! cu titlul “Jurnal Pata Rât”.
Expoziția-arhivă online expune relația dintre acțiunile din 2010 ale Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca, constituirea zonei rezidențiale case modulare 
în Pata Rât, evacuarea de pe str. Coastei, prelungirea traiului precar pe 
str. Cantonului, precum și perpetuarea rampelor de deșeuri toxice în Pata 
Rât și locuirea în colonia Dallas. Totodată, expoziția-arhivă relevă cum au 
generat aceste interacțiuni mișcarea pentru dreptate locativă din orașul 
Cluj, și cum a evoluat aceasta de-a lungul ultimului deceniu pe baza unei 
colaborări consistente cu oamenii din Pata Rât, precum și prin acțiuni 
contestatare la adresa primăriei cu privire la adâncirea și perpetuarea 
crizei umanitare, de mediu și locative din zonă.





Ultimii 10 ani în 
Pata Rât





2010 – ce a făcut 
primăria?
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ȘPAC, 2011
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În 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
a pregătit și a pus în practică evacuarea a 
350 de persoane de etnie romă și relocarea 
lor în Pata Rât. În 17 decembrie 2020, familiile 
evacuate din locuințele lor de pe fosta str. 
Coastei și mutate forțat în casele modulare 
construite în apropierea rampelor de deșeuri, 
comemorează 10 ani de la acest eveniment 
tragic. El a însemnat și începuturile mișcării 
locale pentru dreptate locativă bazată 
pe solidaritatea antirasistă între victimele 
acestei politici și activiști aparținând unor 
etnii și categorii cu statute sociale diferite. Dar 
istoria locuirii în Pata Rât nu a început în 2010. 
Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor de acolo. 
Locuitorii din Dallas sau din barăcile de pe 
lângă groapa de gunoi, ei fiind și azi lucrătorii 
de pe rampe, s-au așezat în zonă de la finalul 
anilor 1970 sub constrângeri economice. Iar 
cele 170 de gospodării care populează azi 
fâșia de teren dintre str. Cantonului (acum 
Calea Dezmirului) și liniile dezafectate de 
cale ferată, au fost direcționate acolo în mai 
multe valuri de către autoritățile publice 
locale care le-au evacuat din alte părți ale 
orașului începând cu anii 1990. În paralel cu 
formarea acestor zone rezidențiale din Pata 

Rât, rampele de deșeuri care marchează 
întregul teritoriu atât material cât și simbolic, 
și-au continuat istoria. Mișcarea pentru 
dreptate locativă a contribuit masiv în ultimii 
10 ani la punerea tuturor acestor probleme 
pe agenda politică și administrativă a 
decidenților, și responsabilizarea autorităților 
publice față de criza umanitară, de mediu și 
locativă din Pata Rât. Treptat, însă, trecând 
prin mai multe etape, mișcarea a ajuns 
să abordeze fenomenul în contextul mai 
larg al politicilor de locuire și de dezvoltare 
urbană. Astfel, ea și-a extins activismul înspre 
tot ceea ce include criza locuirii în orașul 
care a devenit localitatea cu cele mai mari 
prețuri de pe piața de locuințe din România, 
acordând atenție specială revendicărilor 
privind fondul locativ public. Prin documente, 
filme, poze, lucrări artistice și publicații, 
expoziția noastră reconstituie istoriile ultimilor 
10 ani trăiți în Pata Rât, dar și evoluțiile mișcării 
pentru dreptate locativă din Cluj. Vă invităm 
să vizitați expoziția ca o platformă unde 
puteți reflecta critic asupra deceniului trecut, 
asemeni actorilor care au construit această 
expoziție într-un moment auto-reflexiv crucial 
pentru continuarea luptei lor.





Evacuarea de pe str. 
Coastei și locuirea în 
casele modulare din 
Pata Rât
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Evacuarea de pe str. Coastei din 17 decem-
brie 2010 de pe urma căreia oamenii au fost 
mutați forțat în casele modulare din Pata Rât, 
a fost punctul culminant al unor proceduri 
și acțiuni pregătite cu multă rigurozitate și 
demarate de primărie începând din mar-
tie 2010. Totuși, până în 14.12.2010 autoritățile 

nu au informat persoanele vizate de aceste 
demersuri, nu au specificat la cine exact se 
va aplica decizia formulată într-o declarație 
a viceprimarului municipiului Cluj-Napoca 
László Attila de la sfârşitul lunii martie 2010: 
“pentru a găsi o soluţie pentru cei circa 1500 
de romi care locuiesc pe strada Cantonului şi 

•
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Coastei, precum şi în Pata Rât, liderii adminis-
traţiei locale iau în calcul zona din aproprie-
rea rampei de gunoi de la Pata Rât.” Expoziția 
noastră oferă detalii despre toate procedu-
rile primăriei și consiliului local la secțiunea 
“Ce a făcut primăria în 2010”. Iar acțiunile de 
protest față de aceste demersuri ale socie-
tății civile derulate în 2010 care, din păcate, 
nu au putut opri nici planul de “construcții 
de locuințe sociale pentru romi în Pata Rât” 
și nici evacuările forțate, sunt prezentate în 
secțiunea “Mișcarea pentru dreptate locativă. 
Acțiuni împotriva ghetoizării romilor în Pata 
Rât (2010).”  
În secțiunea de față prezentăm situația loca-
tivă a persoanelor care au fost până la urmă 
victimele evacuărilor efectuate în 17 decem-
brie 2010, în două părți distincte.

• (1) Într-o primă parte ne referim la strada 
Coastei. Documentele oficiale și pozele de 
aici reflectă demersurile primăriei de dinainte 
și din ziua evacuării. Deciziile judecătorești 
și cele ale Consiliului Național pentru Com-
baterea Discriminării cu privire la caracterul 
ilegal și discriminatoriu al evacuării de pe str. 
Coastei și mutării forțate în zona rampelor de 
deșeuri ale orașului Cluj conțin și ele informa-
ții utile pentru reconstituirea celor întâmplate. 
Materialele și pozele primite de la oamenii 
evacuați reflectă nu doar momentul evacu-
ării ci și efectele trecerii timpului asupra vieții 

lor. Mai departe, prin câteva fotografii recente 
arătăm cum este fosta strada Coastei azi, in-
terpretând situația de azi printr-un fragment 
dintr-un interviu realizat în decembrie 2018 cu 
unul dintre cei 350 de evacuați în 17 decem-
brie 2010: „Când vin aici și mă uit la tot ce 
este aici și ce este în jur acum, sincer, trebuie 
să spun că este frumos, este curat, miroase 
bine. Dar ce nu e frumos, că tot ce s-a făcut, 
s-a făcut pe suferința altora, și pe lacrimile 
altora. … Puteau să vină să ne spună, nu ne 
place cum a ajuns locul ăsta, vrem să facem 
curat, dar și pe voi vă mutăm într-un loc 
unde și vouă să vă fie bine, nu să vă trimitem 
la suferință și la chin.”
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Primăria și Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca au început să pregătească pe 
cale administrativă evacuarea de pe strada 
Coastei în decembrie 2010. Serviciul Admi-
nistrare Spații și Terenuri a trimis Scrisoarea 
Nr. 302716/ 451/ 14.12.2010 către locatarii de pe 
str. Coastei f.n, prin care ei au fost 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”. 
Scrisoarea a fost semnată de primarul Sorin 
Apostu, Directorul Direcției Patrimoniu Dacia 
Crișan, de Șefa serviciul Administrare Spații 
și Terenuri Iulia Ardeuș, de Directorul Poliției 
Locale Minodora Fritea, și de Șeful Serviciului 
de Control al Protecției Mediului și Igienizare 
Mircea Abrudan. Cu două zile după emite-
rea scrisorii, Dispoziția Primarului Municipiului 
Cluj-Napoca cu nr. 6397/16.12.2010 a dispus 
desființarea construcțiilor, lucrărilor și ame-
najărilor cu caracter provizoriu executate 
pe str. Coastei f.n. Dispoziția a fost pusă în 
executare a doua zi, în 17.12.2010. Pregătirea 
și executarea ei este problematică din mai 
multe motive: ea 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 Co-
munitare cu avizul Serviciului Juridic, care nu 
este un document public, și nu a fost prece-
dată de o decizie a Inspectoratului de Stat; 
locatarii din construcțiile edificate fără auto-

•
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Omului, acest drept trebuia respectat indi-
ferent dacă ocuparea acelor locuințe a fost 
făcută pe baza contractului de închiriere sau 
în mod informal.

•

rizație de construcție nu au fost notificați în 
scris și 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; dispoziția 
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 statului sau municipiului; nu s-au 
demarat măsuri reale și efective pe lângă 
locatari pentru a-i pregăti corespunzător 
pentru executarea demersului preconizat în 
această decizie; executarea dispoziției a fost 
făcută fără a aștepta rezultatul controlului de 
legalitate din partea Prefectului (conform Art. 
115 alin 2 și 7 din Legea 215/2001); demolarea 
a însemnat și evacuarea a 350 de persoa-
ne într-o perioadă a anului (1 decembrie - 1 
martie) când evacuarea de orice fel este 
interzisă; dispoziția nu a făcut distincție între 
construcțiile executate fără autorizație de 
construcție și între locuințele din vechiul fond 
de stat, 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. Această 
Dispoziție a fost exercită cu un exces de pu-
tere ceea ce înseamnă încălcarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale cetățenilor cu 
privire la inviolabilitatea domiciliului. Conform 
Convenției Europene a Drepturilor Omului, și 
jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 

(2) În a doua parte a acestei secțiuni a expo-
ziției, cea privind Casele modulare din Pata 
Rât, prin documente, poze și analize realizate 
în ani diferiți de-a lungul ultimului deceniu, 
inclusiv prin fotografii primite de la familii, 
punem lumină pe pregătirile primăriei care 
au dus la construirea acestor case în 2010 și 
reprezentăm mai multe aspecte problemati-
ce ale locuirii în acest spațiu.
Condițiile de locuire din casele modulare din 
Pata Rât nu sunt condiții de trai decente și ele 
nu protejează sănătatea persoanelor evacu-
ate de pe strada Coastei precum susține în 
mod fals Decizia 6397/16.12.2010 a Primarului 
Municipiului Cluj-Napoca. Din contra, ele au 
afectat în mod dramatic sănătatea acesto-
ra, demnitatea lor umană și calitatea vieții 
lor, îngreunând, inclusiv, accesul la locuri de 
muncă decente și la educație școlară de 
calitate. Evacuarea de pe str. Coastei a fost 
evacuare forțată tocmai pentru că celor 
evacuați nu li s-a pus la dispoziție o alternati-
vă locativă adecvată. Ei nu au fost consultați 
în legătură cu demersurile pregătite de către 
administrația publică locală cu privire la 
evacuare, demolarea locuințelor și mutarea 
în Pata Rât. Locuințele sociale din casele mo-
dulare nu s-au atribuit prin procedurile legale 
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Cu ocazia investigaţiei derulate de Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării 
în 2011 s-a constatat că modulele din zona 
Pata Rât se află lângă groapa de gunoi şi în 
apropierea zonei de deversare a reziduuri-
lor 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 necomparti-
mentate. Afirmaţiile etnicilor romi cu privire 
la izolarea la care au fost supuşi se confir-
mă, zona în cauză fiind la mare distanţă de 
mijloacele de transport în comun, magazine, 
şcoli, spitale și furnizori de servicii sociale și 
publice. Colegiul director a hotărât că eva-
cuarea comunităţii de etnie romă precum şi 
relocarea şi izolarea acestora în apropierea 
gropii de gunoi şi a staţiei de deşeuri chi-
mice 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 dis-
pus sancţionarea Primăriei Municipiului Cluj 
Napoca, pentru faptele prevăzute la art. 10 
lit. h din O.G. nr. 137/2000, cu amendă con-
travenţională 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 prevăzu-
te la art. 15 din O.G. nr. 137/2000, cu amendă 
contravenţională în cuantum de 6000 lei. 
Colegiul director a recomandat Primăriei Mu-
nicipiului Cluj-Napoca să ia măsurile necesa-
re în vederea asigurării standardelor minime 
de viaţă pentru comunitatea din zona. 

•

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 demola-
re a locuințelor de pe strada Coastei, și în mai 
puțin de două zile cererea lor a fost aproba-
tă. Casele modulare unde au fost mutați în 
17.12.2010 nu ofereau spațiu suficient tuturor 
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 activi-
tăți care pot afecta sănătatea și bunăstarea 
oamenilor. Ea contravine și Ordinului Minis-
trului 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.
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În 2018, pe baza unei documentări prealabile 
începute din 2016, Fundația Desire, împreună 
cu 50 de persoane din casele modulare au 
dat în judecată Primăria și Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean 
Cluj, SC Rampa RADP, SC Rampa S alprest 
pentru autorizarea așa-numitelor rampe 
temporare la o distanță de sub 1000 de metri 
de la zona pe care în 2010 primăria a defi-
nit-o ca zonă de locuire. Detalii despre acest 
demers se pot citi în secțiunea “Rampele” a 
expoziției.

Amenda primită de la CNCD a fost prea 
mică față de suferințele cauzate oamenilor 
de atunci și până azi. Au fost luate câteva 
măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor 
din zonă, dar ele au fost departe de a face 
dreptate pentru cei îmbolnăviți din cauza 
toxicității zonei, sau pentru cei care și-au 
pierdut locurile de muncă sau au abandonat 
școala de pe urma izolării în Pata Rât. Acum, 
după un deceniu de suferințe și contestări, 
procesul intentat împotriva primăriei în 2011 
cu susținerea European Roma Rights Cen-
ter a ajuns în momentul trimiterii cazului la 
CEDO. Într-o primă fază, în decembrie 2013, 
judecătoarea a constatat caracterul nelegal 
și discriminator al evacuării și mutării lângă 
rampele de deșeuri a 350 de persoane și a 
decis plata unor despăgubiri și relocarea oa-
menilor în oraș. În urma contestării primăriei, 
procesul a fost despărțit în două părți: partea 
privind demolarea caselor de pe str. Coastei 
fiind pierdută în 2017, iar partea de conten-
cios civic, ajungând la Înalta Curte de Justi-
ție și Casație, în ianuarie 2020. Între timp, în 
urma implicării United Nations Development 
Program, în 2014 Agenției de Dezvoltare Inter-
comunitară Zona Metropolitană Cluj i-a fost 
alocat un proiect de 4 milioane de euro de la 
Fondurile Norvegiene. În urma acestuia, ... de 
familii din casele modulare au fost mutate 
din Pata Rât: …. în apartamente cumpărate 
în blocuri din Cluj-Napoca, … familii în blo-
curi din Florești, și .... famili în cele două case 

construite în comuna Apahida din fondurile 
proiectului. Din 2015 încoace, anual circa 40 
de familii din casele modulare și-au de-
pus cereri de locuințe sociale la primărie cu 
sprijinul Căși sociale ACUM!, însă dintre ele au 
avut șansa să primească o astfel de locuință 
doar cele două familii care nu erau de etnie 
romă. Asociația Comunitară a Romilor de pe 
Coastei înființată în 2011 cu sprijinul ERRC, în 
colaborare cu activiști din Cluj, au organizat 
anual evenimente publice de comemorare 
a evacuării din 17 decembrie. Căși sociale 
ACUM! a crescut și ea din anterioarele lupte 
împotriva ghetoizării și rasismului învățând 
pe parcursul timpului nu doar să analizeze 
cauzele structurale ale acestor fenomene 
ci și să acționeze împotriva lor prin diver-
se mijloace. Secțiunea expoziției “Mișcarea 
pentru dreptate locativă (2010-2020)” reflectă 
aceste evoluții. 

•

•
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Rulotă la casele modulare
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Carte postală - Paula Boarță ȘPAC, 2011
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Locația caselor modulare 
construite de primarie

Plan urbanistic zonal 2010

Groapa deseuri 
medicale Terapia





Istoria și situația locativă 
pe str. Cantonului 
(1996-2020)
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Ultimii 10 ani sunt doar o parte din cele două decenii ale locuirii pe str. 
Cantonului. Expoziția noastră reflectă istoria și situația locativă de aici atât 
prin documente oficiale, precum și acte, analize, filme și poze realizate de 
echipa mișcării Căși sociale ACUM! din 2010 încoace, cât și prin documen-
te și poze ale oamenilor care locuiesc aici. Cele din urmă reflectă în modul 
cel mai tranșant ce înseamnă trecerea timpului pe str. Cantonului, unde 
locuirea s-a permanentizat de 20 de ani începând de la promisiunile că 
mutarea acolo ar fi fost doar o soluție de urgență și temporară.
Pe numele său curent Calea Dezmirului, această stradă găzduiește azi 
peste 170 de gospodării în diferite tipuri de case. Locația acestora este 
una periferică, fiind parte din mai vasta zonă Pata Rât care include și 
rampele de deșeuri vechi și noi ale Clujului. Reprezentăm aici situația teri-
torială a locuirii pe str. Cantonului prin diferite hărți:

Harta orașului Cluj-Napoca
Detaliu pe Google maps
Harta cadastrală
Harta Planului Urbanistic General adoptat 
Reflectată în desene realizate de copii care locuiesc acolo
Harta studiului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 
intermodal la aeroportul internațional Cluj-Napoca 
Hărți care reconstituie spațial rutele evacuărilor ce au dus la 
formarea “coloniei Cantonului 
Planul realizării unei parcări pe str. Cantonului ca parte din planul 
trenului metropolitan

Str. Cantonului

•
•
•
•
•
•

•

•

2010
2012
2012
2014
2014
2015

2016

2020
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Cluj-Napoca

Harta orașului Cluj-Napoca

Detaliu pe Google maps, 2012
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Harta cadastrală

Harta Planului Urbanistic General
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str. Cantonului reflectată în desene realizate de copii care locuiesc acolo, 2016

Harta studiului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal la aeroportul internațional Cluj-Napoca
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Hărți care reconstituie spațial rutele evacuărilor ce au dus la formarea “coloniei Cantonului 

Planul realizării unei parcări pe str. Cantonului ca parte din planul trenului metropolitan
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Filmul realizat de noi în 2016, “Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada 
Cantonului (1996-2016)”, reflectă prin șapte cazuri individuale experiențele 
trăite ale seriilor de evacuări în grup din orașul Cluj începute din anii 1990, 
care au dus la formarea așezării informale de pe str. Cantonului. Avem un 
film care reflectă momente din incendiile multiple ce au afectat oamenii 
pe str. Cantonului în perioada 2010-2020. În 2020 am realizat o dezbatere 
online despre și cu lucrători și lucrătoare din salubritate, dintre care mulți 
locuiesc pe str. Cantonului. 

Prin pozele făcute de noi despre case, prin documente oficiale ale unor 
autorități publice și diverse instituții/ organizații (acorduri, protocoale, 
contracte, procese verbale), dar și prin analizele realizate de noi, expoziția 
descrie locuirea pe str. Cantonului în următoarele capitole:

• Istoria și situația locuirii pe str. Cantonului
• Casele de termopan ale Asociației Ecce Homo
• Casele de lemn ale Fundației Pro Roma
• Barăci construite în regim individual
• Poze de pe tipurile de case pe str. Cantonului
• Documente și poze de la familii: „Copilul comunității”
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În capitolul „Riscuri de evacuare” expozi-
ția noastră redă prin diferite documente și 
poze cele patru momente din ultimul dece-
niu (2010, 2011, 2015, 2020) care reflectă că 
locuirea pe str. Cantonului nu este caracte-
rizată doar de condiții inadecvate (situarea 
într-o zonă periferică industrială, lipsă de apă 
curentă în case, lipsa de toalete și băi, lipsa 
de curent electric în multe gospodării, su-
praaglomerarea zonei și a locuințelor, riscuri 
de incendii în barăcile făcute din materia-
le neconvenționale dar nu numai), ci și de 
nesiguranță ce implică risc permanent de 

evacuare. Oamenii sunt conștienți de faptul 
că locuirea în astfel de condiții le pune în 
pericol sănătatea și viața, le reduce șansele 
de a-și exercita drepturile legate de educația 
școlară și acces la munci decente și sigure, ei 
totuși se opun evacuării și demolării caselor 
lor în măsura în care cele din urmă s-ar în-
tâmpla fără ca autoritățile publice să le asi-
gure locuințe alternative adecvate. Tocmai 
din acest motiv, din 2015 încoace, de pe str. 
Cantonului se depun anual circa 70 de cereri 
de locuințe sociale la primăria Cluj-Napoca. 
De atunci, până în momentul de viață, doar 
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O baracă arsă în incendiu

două familii au primit locuințe sociale din 
fondul locativ public al municipiului. La mai 
multe presiuni, alte circa zece familii au primit 
locuințe de necesitate de pe urma incendiilor 
care le-au distrus casele. Prin proiectul Pata 
Cluj 1, în 2017, trei familii au fost mutate de 
pe str. Cantonului în locuințe din comunele 
Apahida și Baciu. Pe baza depunerilor repe-
tate și fără de succes a cererilor de locuințe 
sociale de-a lungul mai multor ani, și pe baza 
analizei criteriilor de atribuire de locuințe so-
ciale aplicate în Cluj-Napoca și a prevederilor 
legii locuinței, în 2016 Fundația Desire a depus 
o plângere la CNCD, iar în 2017 a început o 
acțiune în instanță alături de 70 de persoane 
de pe str. Cantonului cu privire la caracterul 
discriminatoriu și nelegal al acestor criterii. 
Ambele acțiuni au rezultat în hotărâri favora-
bile celor care au fost neîndreptățiți timp de 

mai multe decenii prin sistemul de atribuire 
de locuințe sociale în orașul Cluj. Detalii des-
pre aceste inițiative se pot găsi în secțiunea 
“Mișcarea pentru dreptate locativă (2010-
2020).”

Salariu in salubritate 2020
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Casă din lemn pe str. Cantonului

Baracă

Casă termopan
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În anul 2020 am împlinit 26 de ani. Când aveam 4 
ani, în 1998, am fost evacuată de pe str. Moților îm-
preună cu părinții mei. Mama mea atunci avea 22 
de ani. În poza pe care o vedeți cu mine și cu două 
surori ale mele (Andreea și Ema), eu aveam 8 ani, 
iar mama 26. Anul acesta mama a împlinit 45 de 
ani. Nici până în ziua de azi nu a primit o locuință 
a ei. Când am împlinit eu 8 ani, cât este fiul meu 
acum, atunci am fost aduși de primărie pe str.Can-
tonului, pe terenul unde acum este clădirea poștei. 
Alte două surori ale mele, Noemi și Ioana, s-au năs-
cut și au crescut pe str. Cantonului. De asta putem 
spune, că suntem fiicele acestei comunități. 

Flaviu Czanka este fiul meu. Anul acesta a împlinit 
8 ani. El s-a născut pe str. Cantonului.  Alexandru 
Czanka este tatăl lui, pe poza pe care o vedeți el 
avea exact aceeași vârstă, adică 8 ani. El a fost 
evacuat împreună cu părinții lui în 2001 de pe str. 
Avram Iancu, când avea 9 ani.  Sora mea cea 
mică, Noemi, s-a născut și ea pe str. Cantonului. O 
vedeți în aceste poze la 8, respectiv la 15 ani, cât 
are azi. Cealaltă soră, Ioana, s-a născut tot pe str. 
Cantonului. O vedeți și pe ea în două poze, la 7 și la 
17 ani.

(Maria Stoica) 

Maria Stoica și famlia ei
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Adam Maria-Vandana a ajuns pe str. Cantonului 
ca persoană fără adăpost împreună cu mama ei, 
Lingurar Cătălina în 2008, după ce a fost evacuată 
din casa unde au locuit înainte. S-a căsătorit cu  
Adam Daniel Păunel. Ei sunt împreună într-o poză 
din 2009, an în care s-a născut cel mai mic copil al 
lor, Iasmin. 

Păunel a ajuns și el pe str. Cantonului în urma unor 
evacuări. Părinții săi, Iosif și Rozalia-Firuța au fost 
printre primele 20 de familii care la sfârșitul anilor 
1990 au fost așezate de primărie pe terenul unde 
ulterior s-a construit clădirea poștei. Tatăl lui, Iosif, 
a murit anul trecut tot pe str. Cantonului, degeaba 
așteptând să primească măcar la bătrânețe, după 
pensionare, o locuință socială.

Vandana și Păunel au patru copii, toți s-au născut 
și crescut pe str Cantonului: Daniela (născută în 
1997, o vedeți într-o poză actuală, împlinând în 
2020 vârsta de 23 de ani), Rozalia Firuța (n. 1999), 
Daniel și Iasmin. De mici, îi putem vedea în poză, 
alături de alți copii, lânga casa de termopan pe 
care familia a primit-o în 2004 pe baza unui con-
tract decomandat de folosință gratuită de la Aso-
ciața Umanitară Ecce Homo. În acel an s-a născut 
băiatul lor, Daniel, pe care îl vedem în poză ca mic 
copil cu tatăl lui. Într-o altă poză, din …., Vandana 
este împreună cu toți cei patru copii ai săi de pe 
vremea când aceștia toți erau mai mici.

(Adam Maria Vandana)

Adam Vandana și 
familia ei
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Anul acesta am împlinit 32 de ani. Am fost evacuat 
de foarte multe ori în viața mea. Stăteam cu părin-
ții pe str. Sobarilor. Am fost evacuați de acolo șapte 
familii în 2000, când eu aveam 12 ani. Primăria ne-a 
dus în mai multe locuri din oraș, fiecare mutare a 
fost urmată de o evacuare. Toate astea înainte să 
ne pună unde suntem și azi, adică pe str. Canto-
nului. Mă vedeți în poză cu un prieten al meu de la 
școală. Copilăria mi-am trăit-o pe str. Cantonului. 
Adolescența la fel. Am devenit matur aici. Aici mi-
am întemeiat propria familie. Nu am avut niciodată 
șansa să fi primit o locuință. Să mă fi putut muta 
de aici.

Partenera mea de viață este Vonișor Rodica. Ea 
a fost evacuată cu părinții din Casa Călăului  de 
pe str. Avram Iancu în 2002, când clădirea a fost 
afectată de un incendiu mare. Și ea a fost dusă 
dintr-un loc în altul până a ajuns pe str. Cantonului. 
Vedeți cu ea aici două poze din adolescență. Anul 
acesta Rodica a împlinit 33 de ani. Avem doi copii 
împreună, pe Claudia și pe Sebi. Îi vedeți în poze: 
fiica mea are 9 ani, iar fiul meu 2 ani. Amândoi s-au 
născut și au crescut pe str. Cantonului.

(Alexandru Dezmirean)

Dezmirean Alexandru și 
familia lui





Colonia Dallas în relație 
cu munca de selectare a 
deșeurilor de pe rampe
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Colonia Dallas
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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. În această istorie au jucat un rol 
important nu doar muncitorii de pe rampă, 
sau firme din industria deșeurilor, ci și autori-
tățile 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 cerceta-
rea realizată de UNDP și UBB în 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 toată 
populația orașului Cluj. Dar ele au contribuit 
și la profitul firmelor din industria deșeurilor 
(companii de salubrizare, firme de depozita-
re, de colectare, de reciclare) fără să benefi-
cieze de vreo investiție din partea autorităților 
publice care să fi îmbunătățit condițiile și 
siguranța lor locativă.    

•
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deranjate, scăpau de țigani, și nu trebuia să 
le dea ajutor social, să le caute loc de mun-
că, 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 mun-
cească 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.”

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 ca 
muncitori urbani, populația stabilită în Pata 
Rât/Dallas “cu origini rurale” a fost și ea atra-
să 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 depo-
zitau diversele lor tipuri de deșeuri specifice 
industriilor socialiste. De-a lungul istoriei ram-
pei de gunoi descrisă în secțiunea expoziției 
„Rampele de deșeuri vechi și noi”, 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 năs-
cute chiar la fața locului din familiile prede-
cesorilor așezați aici de la sfârșitul anilor 1970. 
Nu s-a recunoscut valoarea socială a muncii 
lor pe rampă, total invizibilizată, nici nevo-
ia îmbunătățirii condițiilor de locuire și de 
infrastructură; administrația publică locală 
intervenea aici din când în când prin servi-
ciul de protecția copilului pentru a atenționa 
familiile în legătură cu violarea drepturilor 
copiilor. Conform mărturiilor unui locuitor din 
Dallas, “aici 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 

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 poli-
ției 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 plângeri-
le 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 lo-
catarii 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 

•

•
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persoane, iar pe rampa de gunoi 248.
Majoritatea ajutoarelor pe care oamenii din 
Dallas le-au primit de la organizații neguver-
namentale au constat în ajutoare umanitare. 
Însă erau câteva organizații care au contri-
buit 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 mar-
garitar, 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 ma-
teriale de construcție. La rândul lor, Fundația 
Ajutorul Familiei și Fundația Pro Roma, cu aju-
torul voluntarilor veniți din străinătate, cât și a 
beneficiarilor au construit aici un număr de 13 
locuințe. Pe lângă aceste intervenții, comuni-
tatea de romi din Pata Rât a mai beneficiat 
de sprijinul câtorva proiecte Phare în dome-
niul 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 acte-
lor de identitate, dar numai buletine provizorii, 
fără domiciliu, lucru care se poate repeta la 
nesfârșit în condițiile în care aceste buletine 
trebuie reînnoite din an în an și oferă acces 

Cea mai îndelungată și consistentă implicare 
în colonia Dallas a venit din partea Fundației 
Pro Roma. După inițiative de natură educați-
onală, în 2004 și apoi în 2011 Fundația a cum-
părat 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 cumpă-
rată 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 con-
struiască, 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 repre-
zentantului Fundației să recurgă la proce-
dura 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 

•

limitat la drepturi și servicii. 
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Primăria a făcut schimb de teren cu compa-
nia 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 co-
lectare 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 vân-
dă, 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 ram-
pei 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 mun-
că în locul lor, le este teamă să nu piardă 
această sursă de venit.  

• De-a lungul deceniilor, autoritățile au refu-
zat permanent să recunoască că în zonă, 
respectiv în Dallas, dar și pe rampa de gunoi, 
locuiesc nu doar, și nu în primul rând nou-ve-
niții din alte județe, ci generațiile născute 
chiar la fața locului din familiile predeceso-
rilor așezați aici de la sfârșitul anilor 1970. Nu 
s-a recunoscut valoarea socială a muncii 
lor pe rampă, total invizibilizată, nici nevo-
ia îmbunătățirii condițiilor de locuire și de 
infrastructură; administrația publică locală 
intervenea aici din când în când prin servi-
ciul de protecția copilului pentru a atenționa 
familiile în legătură cu violarea drepturilor 
copiilor.
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Rampele de deșeuri vechi 
și noi în Pata Rât
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În 23 decembrie 1971 CAP Someșeni și În-
treprinderea Comunală Cluj a semnat un 
contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani 
a unui teren în Pata Rât “cu scopul amena-
jării 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 apro-
bat 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 co-
merciale. Protocolul era încheiat inițial pe doi 
ani și apoi a fost prelungit prin acte adiționa-
le până la 31 decembrie 2002.

•

•
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În 5 ianuarie 2012 Consiliul Județean Cluj a 
semnat cu firma Confort contractul pentru 
construcția Centrului Integrat de Manage-
ment al Deșeurilor în valoare de 107.536.011 lei, 

În 2 iunie 2005 Primăria Cluj-Napoca a în-
cheiat cu Salprest Rampă un contract cu 
nr. 40050/443 privind operarea rampei de 
deșeuri Pata Rât, prin activități de depozitare 
a deșeurilor nepericuloase și inerte, precum și 
exploatarea și întreținerea rampei.
Prin Hotărârea de Guvern 349 din 2005, Ram-
pa de la Pata Rât era catalogată ca fiind “de-
pozit neconform clasa B din zonă urbană” și 
potrivit calendarului de sistare-încetare a ac-
tivității pentru depozitele de deșeuri existente 
trebuia să își sisteze activitatea în anul 2010.

În 2001, prin HCL nr. 558, s-a aprobat studiul 
de fezabilitate pentru obiectul de investi-
ții “amenajare rampă ecologică Pata Rât. 
Pasivizarea actualei rampe”. Potrivit studiului, 
în 2001 suprafața bazei rampei era de 14,4 
hectare.
În 15 aprilie 2003, prin HCL nr. 83, s-a alocat 
suma de 10 miliarde de lei (ROL) de la bu-
getul local, în vederea închiderii rampei de 
deșeuri de la Pata Rât, acest lucru însă nu s-a 
întâmplat.

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 

Acordul de Mediu din 12 august 2010  a stipu-
lat 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, și 
societatea Salprest Rampă a continuat să 
depoziteze deşeurile în acelaşi loc.

de salubritate menajeră și încheierea con-
tractului cu firma declarată câștigătoare”.
În 2009, ca parte din procesul de pregătire a 
realizării Centrului de Management Integrat 
al Deșeurilor s-a realizat Studiul de evalua-
rea a impactului asupra stării de sănătate a 
CMID, care a analizat și starea poluării sitului 
Pata Rât, în acel moment arătând, printre 
altele: concentrația metalelor grele a depășit 
cantitățile normale, și în câteva cazuri chiar și 
pragurile de alertă.

•

•

•

•

•
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care prevedea ca termen inițial de finalizare 
a lucrărilor martie 2013. Apoi, Societatea At-
zwanger a preluat contractul pentru con-
strucția 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 tim-
pul 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 apro-
bat 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 tem-
porară 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 
început deja demersurile de autorizare. Dacă 
și această nouă rampă se va umple 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 capa-
citatea rampei este depăşită.
În acel moment, Comisarul general al Comi-
sariatului Gărzii Naţionale de Mediu, a decla-
rat: “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 modifi-
ca proiectul derulat de CJ Cluj pentru depo-
zitarea 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 

•



52



53

În 2015 Primăria Cluj-Napoca a găsit o “so-
luție” pentru “rezolvarea crizei gunoaielor” 
prin autorizarea unei platforme de stocare 
temporară pe o suprafață de 4.000 mp, des-
chisă în octombrie. 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 de stocare temporară a deşeurilor. 
Lucrările au durat 4 luni. Conform autorizației 
de mediu emisă de Agenția de Protecție a 
Mediului pentru RADP cu Nr. 115 din 14.09.2015, 
activitatea PRTR era planificată pe 5 ani cu 
o capacitatea totală de 358.000 tone și un 
program de funcționare de 6 zile/ săptămâ-
nă, 24 ore/zi. În 2019 RADP a primit autorizație 
pentru deschiderea celei de a 5-a platforme 
la o distanță mai mică de 1000 de metri de 
la o zonă de locuit. Între timp, a deschis pe 
teritoriul său și o stație de piroliză.       

Tot în 2015, APM a emis și o autorizație de me-
diu pentru SALPREST, cu Nr. 140/19.10.2015, pen-
tru o “Platformă betonată și adăpost pentru 
stocarea temporară a deșeurilor în vederea 

•

•

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.                       
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Pe 23 mai 2017 Comisia Europeană a trimis 
autorităţile române în faţa Curţii de Justiţie a 
UE din cauza rampelor sale neconforme, in-
clusiv a rampei din Pata Rât din Cluj-Napoca. 

sortării, valorificării și eliminării deșeurilor, și 
facilitare de stocare temporară a deșeurilor 
nemenajere”: 1000 tone deșeuri menajere/
lună, 1000 tone deșeuri reciclabile/lună, cu 
un program de funcționare de 365 zile/an, 
16 ore/zi. În ambele Autorizații de mediu se 
specifica: “La finalizarea Celulei 1 din cadrul 
Centrului de management integrat al deșeu-
rilor activitatea de depozitare va înceta și va 
fi obligatorie mutarea deșeurilor stocate în 
cadrul Celulei 1. Stocarea deșeurilor pe plat-
forma de stocare temporară se va efectua 
până la punerea în funcțiune a depozitului 
ecologic din cadrul Sistemului de Manage-
ment Integrat al Deșeurilor pentru județul Cluj, 
cu respectarea HG 34912005 privind perioada 
de stocare temporară”. 

Studiul RIM 209/2016, realizat cu scopul de a 
identifica, evalua şi prezenta impactul po-
tenţial al proiectului de extindere a stației de 
stocare temporară a deșeurilor RADP afirma: 
„emisiile gazoase generate în urma arderilor 
instantanee sau a fermentaţiilor reprezintă 
surse importante de poluare atmosferică, din 
cauza concentraţiilor de CH4, CO, CO2, H2S, 
gaze toxice care afectează într-o anumită 
măsură atât sănătatea populaţiei umane cât 
şi starea mediului”.                      

•
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Motivul acestei acționări bazat pe directiva 
1999/31/CE, conform căreia “statele mem-
bre au obligaţia de a recupera şi a elimina 
deşeurile într-un mod care să nu periclite-
ze sănătatea umană şi mediul, interzicând 
abandonarea, descărcarea sau evacuarea 
necontrolată a deşeurilor”. România avea 
obligaţia de a închide şi a reabilita aceste 
depozite de deşeuri municipale şi industriale 
care nu corespund standardelor până la 16 
iulie 2009. Acest lucru nu s-a întâmplat nici în 
Pata Rât. Din punct de vedere tehnic, rampa 
veche s-a închis în 2015, dar ecologizarea sa 
totală s-a finalizat abia în ianuarie 2020, deci 
ea a poluat în continuare zona chiar și după 
declararea închiderii sale. Incendiile, scurge-
rea de levigat, alunecarea de teren continu-

În toamna anului 2020, mirosul hidrogenului 
sulfuric dinspre rampele temporare din Pata 
Rât a început să se simtă în multe locații ale 
orașului Cluj. Acesta s-a datorat începerii 
transferării gunoiului de pe RADP la CMID, 
doar parțial finalizat în acel moment (fără 
capacitate de sortare și tratament). Urgența 

•

au să fie realități dramatice pe rampa veche 
Pata Rât și în momentul în care (în 2018) 
Fundația Desire și 50 de persoane din case-
le modulare am dat în judecată autoritățile 
responsabile pentru autorizarea așa-ziselor 
rampe temporare la o distanță de sub 1000 
de metri de la o zonă locuită. 
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de a transporta gunoiul de pe rampa RADP 
se anunțase din vara anului 2020 de către 
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, 
cu referirea la nevoia de a “închide” rampa 
RADP în septembrie/octombrie 2020 pentru 
că ea s-a umplut până la 75% din capacita-
tea admisă conform autorizației sale din 2015.  
Datorită mobilizării oamenilor din diverse 
cartiere ale Clujului din cauza mirosului simțit 
în oraș, transferul amintit mai sus s-a sistat.

Autoritățile au anunțat din nou că vor căuta 
soluții pentru gestionarea situației create. 
Dar indiferent dacă se va continua sau nu 
transferul sutelor de mii de tone de gunoi de 
pe RADP la CMID, gunoiul din oraș se duce și 
depune, sortează și tratează în continuare pe 
rampa RADP, fără ca aceasta să aibă capa-
citate suficientă de a face aceste proceduri. 
Adică va polua în continuare mediul și locu-
itorii din Pata Rât. Procesul nostru în instanță 
pe această temă continuă, și ne întrebăm: 
În condițiile în care s-a adunat atâta gu-
noi pe această rampă în 5 ani, precum și în 
condițiile în care transferul gunoiului de pe 
această rampă la CMID s-a dovedit a fi un 
eșec și s-a suspendat, și în condițiile în care, 
în continuare, deșeurile se depun zi de zi tot 
acolo - autoritățile consideră în continuare 
că rampa RADP este o rampă de transfer și 
nu este toxică pentru oamenii care locuiesc 
în casele modulare construite acolo de pri-
mărie în 2010?

•



57





10 ani de luptă pentru 
dreptate locativă în Cluj
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Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor de 
acolo. În 2020, însă, marcând 10 ani de la evacuarea de pe str. Coastei și relocarea 
forțată a celor evacuați în Pata Rât, reconstituim ultimul deceniu din viața trăită la 
casele modulare și pe str. Cantonului, dar și ceea ce înseamnă munca oamenilor 
din Dallas pe rampele de deșeuri, precum și procesul apariției și evoluției activis-
mului politic din Cluj pentru dreptate locativă. 
Anul 2010 a a decurs cu pregătirile minuțioase ale Primăriei Municipiului Cluj-Na-
poca în vederea implementării planului de realizare de “locuințe sociale” dedicate 
romilor cu domiciliul pe str. Coastei, str. Cantonului și str. Pata Rât în proximitatea 
rampelor de deșeuri. Acest calendar politic a culminat în 17 decembrie 2010 cu 
evacuarea pe cale administrativă a 350 de persoane de pe strada Coastei la mi-
nus 20 de grade, demolarea imediată a locuințelor de acolo, o mare parte dintre 
ele utilizate în regim de închiriere, precum și cu mutarea forțată a persoanelor în 
casele modulare construite la sub 1000 de metri de rampa de deșeuri. Acel mo-
ment tragic a însemnat și începutul luptei lor împotriva nedreptății. 
Activismul politic pentru dreptate locativă din Cluj – prezentat mai jos pe marile 
sale etape –, a fost, este și va fi alături și împreună cu toți locuitorii din zona Pata 
Rât. Precedat fiind de mai multe acțiuni începând din 2010, în ultimii trei ani Căși 
sociale ACUM! a crescut de la a fi o campanie a Fundației Desire înspre o mișcare 
în continuă extindere, parte din Blocul pentru Locuire, precum și din Coaliția Euro-
peană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș. Căși sociale ACUM! militează 
pentru o politică justă și antirasistă de locuire, și în mod particular pentru creșterea 
fondului locativ public ca soluție la criza locuirii în municipiul Cluj-Napoca, care, în 
paralel cu dezvoltarea urbană pentru profit, a devenit cel mai scump oraș al pieței 
imobiliare din România.

Despre mișcare pe scurt
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2010
2011-2015
2016
2017-2018
2019-2020

Acțiuni împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât 
Acțiuni împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire
Campania Căși sociale ACUM! a Fundației Desire
Căși sociale ACUM!: Transformarea campaniei în mișcare
Extinderea mișcării Căși sociale ACUM!

La sfârşitul lunii martie 2010, viceprimarul mu-
nicipiului Cluj-Napoca, László Attila a declarat 
presei: “pentru a găsi o soluţie pentru cei circa 
1500 de romi care locuiesc pe strada Canto-
nului şi Coastei, precum şi în Pata Rât, liderii 
administraţiei locale iau în calcul zona din 
aproprierea rampei de gunoi de la Pata Rât.” 
Hotărârea de Consiliu Local 127/30.03.2010 
a aprobat efectuarea demersurilor necesa-
re identificării de terenuri în zona Pata-Rât 
în vederea achiziţionării sau efectuării unor 
schimburi. La baza acestui proiect făcut din 
inițiativa primarului Sorin Apostu a stat Refe-
ratul Nr. 64778/451.1 din 25.03.2010 elaborat de 
Direcţia de Patrimoniu a Municipiului şi Eviden-
ţa Proprietăţii. Pe atunci, fostul primar Emil Boc 
începea măsurile de austeritate în calitatea sa 
de premier al României.
Într-un următor pas, prin HCL 197/ 11.05.2010 

2010 Acțiuni împotriva ghetoizării romilor în Pata 
Rât 

primăria a demarat procedurile schimbului de 
teren între Primărie şi S.C. Strict Press S.R.L., pe 
baza căruia societatea din urmă a obţinut 300 
mp pe strada Nădăşel în schimbul unui teren 
de 3000 mp în zona Pata Rât. Apoi, prin Deci-
zia Nr.106271/43/ 20.05.2010, Comisia tehnică 
de amenajarea teritoriului și urbanism (Cori-
na Ciuban director urbanism, Ligia Subțirică 
arhitect șef), a avizat oportunitatea întocmirii 
documentației PUZ Pata Rât. Scopul aces-
tui demers a fost introducerea în intravilan și 
stabilirea de reglementări urbanistice care să 
permită construirea și amenajarea zonei pen-
tru locuințe într-un mai larg teritoriu industrial, 
poluat de rampa de deșeuri chimice Terapia și 
rampa de gunoaie nonecologică a orașului. 
Conform HG nr. 349/2005, depozitul de deşeuri 
neconform clasa B Pata Rât Cluj-Napoca tre-
buia să își sisteze activitatea la data de 16 iulie 
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2010. În acel an, muntele de gunoi era format 
din 1,9 milioane metri cubi de deșeuri și ocupa 
o suprafață de 22 de hectare. Dar activitatea 
de depozitare nu s-a sistat la termenul stabilit, 
licitația pentru închiderea și ecologizarea ei 
s-a făcut abia în 2014, finalizându-se abia în 
2018. În 2014, firmele câștigătoarea ale licitației 
au constatat existenţa unei cantităţi supli-
mentare de deșeuri de 541.835 mc faţă de cele 
1,9 milioane de metri cub existente în 2010. În 
plus, s-a estimat existența a încă 367.010 mc 
de deșeuri generate de depozitarea ilegală pe 
amplasament după data de 16 iulie 2010.
Față de planurile primăriei cu privire la con-

struirea de locuințe sociale pentru romi, în anul 
2010 Asociația Amare Phrala și Fundația Desire, 
colaborând cu mai multe organizații rome din 
București, în primul rând cu Romani Criss, au 
inițiat mai multe acțiuni prin care s-au împotri-
vit acestor planuri laolaltă cu oamenii afec-
tați direct de măsurile planificate, după cum 
urmează:
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Petiție împotriva ghetoizării romilor.
Cauza online împotriva ghetoizării romilor. 
Solicitare de informații publice privind pregătirea mutării romilor în Pata 
Rât.
Propunere către primărie pentru organizarea mesei rotunde Comunitatea 
de romi din Pata Rât și dreptul la locuire în contextului planurilor de relo-
care în Pata Rât a romilor.
Invitația adresată primăriei la masa rotundă Comunitatea de romi din 
Pata Rât și dreptul la locuire. 
Documente predate reprezentantului primăriei privind situația romilor de 
pe str. Cantonului, din Dallas și de pe str. Coastei.
Proces verbal de la masa rotundă Comunitatea de romi din Pata Rât și 
dreptul la locuire.
Comunicat de presă privind masa rotundă Comunitatea de romi din Pata 
Rât și dreptul la locuire.
Propunere către primărie cu privire la încheierea unui protocol de cola-
borare pe tema situației locuirii romilor în Cluj în contextul planurilor de 
relocare în Pata Rât.
Solicitările reprezentanților romilor de pe str. Cantonului și din Pata Rât cu 
privire la planurile primăriei declarate în martie 2010. 

Aprilie

Aprilie

Mai

Iulie

Octombrie

Noiembrie

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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În ochii primăriei nu a contat nicio acțiune 
care a demonstrat ilegalitatea, ilegitimitatea 
și inumanitatea planului de a muta persoane 
de etnie romă sau persoane fără adăpost 
în mediul toxic al rampelor de deșeuri. Nu au 
contat nici scrisorile semnate de către 336 de 
locuitori posibili direct afecțați, nici memoriul 
semnat de 30 de activiști și 20 de organiza-
ții civice rome, nici cele 296 semnături ale 
petiției și nici cei 826 de susținători ai cauzei 
„Împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât.” 
Precum nu a contat nici propunerea comi-
siei de negociere formată din locatari de pe 
strada Cantonului şi Pata Rât, precum și din 
reprezentanți ai organizaţiei Amare Prhala 
şi Fundaţiei Desire de a încheia un protocol 
prin care primăria să își asume că va solu-
ționa problemele locative ale romilor de pe 
Coastei, Cantonului și din Dallas într-un mod 
care să respecte dreptul la locuire adecvată 
și dreptul de a locui într-un mediu sănătos. 
Prin Scrisoarea Nr. 111351/803/ din 12.07.2010 a 
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca 
și a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, 
semnată de primarul Sorin Apostu şi de di-
rector executiv Aurel Mocanu, autoritățile au 
refuzat încheierea unui protocol de colabo-
rare cu locuitorii vizați. Primarul, viceprimarii și 
conducerea tuturor direcțiilor Primăriei Muni-
cipiului Cluj-Napoca au lucrat în continuare 
la elaborarea și implementarea procedurilor 
pe care le-au considerat necesare în vede-
rea mutării persoanelor rome în locuințe con-

struite cu dedicație pentru ele lângă rampa 
toxică din Pata Rât. 
În septembrie 2010 activiștii au mai depus 
primăriei un Referat de constatare cu privire 
la situația locuirii în Pata Rât, dar nici asta nu 
a pus capăt pregătirilor, mai ales că aces-
tea erau deja avansate la acea oră. Până în 
ultima clipă, primăria nu a anunțat pe cine 
va muta în casele modulare construite la o 
distanță de sub 1000 de metri de rampele de 
deșeuri. Însă nimeni nu a putut să opreas-
că evacuarea de unde se dorea relocarea. 
În 17 decembrie 2010, la minus 20 de grade, 
primăria a evacuat forțat 350 de persoane 
de pe str. Coastei, atât din locuințele improvi-
zate, cât și din cele cu contracte de închiriere. 
Pe 21 decembrie 2010 Asociația Amare Phrala 
și Fundația Desire au adus în atenția opiniei 
publice Situația locuirii în Pata Rât (inclusiv la 
casele modulare, în Dallas, pe str. Cantonului, 
pe rampe) printr-un comunicat de presă.
Acest moment tragic a însemnat condam-
narea celor mutați forțat în casele modulare 
din Pata Rât să locuiască într-un mediu toxic, 
ce pune în pericol sănătatea și viața lor. Dar 
el a însemnat și începutul luptei acestora 
împotriva nedreptății suferite. Activismul 
politic pentru dreptate locativă din Cluj a fost, 
este și va fi alături și împreună cu ei și cu toți 
locuitorii din zona Pata Rât.
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Imediat după evacuarea forțată a 350 de 
persoane rome de pe str. Coastei în decembrie 
2010 și mutarea lor în casele modulare con-
struite de primărie în Pata Rât, la o distanță de 
sub 1000 de metri de la rampele de deșeuri, 
oamenii au ieșit în stradă protestând împo-
triva a ceea ce li s-a întâmplat, fiind susținuți 
de Asociația Amare Phrala și Fundația Desire. 
Curând după protest, cele din urmă, bucurân-
du-se de susținerea mai multor intelectuali din 
Cluj (profesori universitari, artiști, sau oameni 
din organizații neguvernamentale) au inițiat 
crearea unei rețele informale care s-a și con-
stituit sub forma Grupului de Lucru al Organiza-
țiilor Civice (GLOC) în ianuarie 2011. 
Până în 2014, GLOC-ul a avut diverse inițiative, 
de la identificarea problemelor urgente ale fa-
miliilor mutate forțat în Pata Rât în timp de iar-
nă, prin documentarea experienței și efectelor 
evacuării și relocării lângă rampa de deșeuri, 
până la depunerea unei petiții la adresa Consi-
liului Național Pentru Combaterea Discriminării. 
Observând că demersurile grupurilor locale nu 
au impact asupra primăriei, GLOC-ul, susținut 
de câteva organizații rome din București, în iu-
nie 2011 a inițiat o vizită a unor organizații inter-
naționale în Pata Rât. Reprezentanți ai Comisiei 
Europene (DG Regio), UNDP, Amnesty Internati-
onal, ERRC, Open Society Institute, dar și ai unor 

organizații de drepturile omului din România 
au participat la această acțiune, după care 
UNDP a semnat un acord de colaborare cu 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca în vederea 
găsirii unor soluții la segregarea rezidențială 
a romilor din Pata Rât. Câteva persoane din 
GLOC s-au implicat pro bono în elaborarea 
unui proiect pilot integrat de locuire ca soluție 
la această problemă, colaborând la definirea 
concepției și a unui pachet de programe ce 
urmau să înceapă procesul de desegregare. 
Din păcate, proiectul scris și depus de primărie 
spre finanțare la POR a fost declarat neeligibil 
deoarece nu s-a solicitat suma minimă ne-
cesară eligibilității, astfel încât nici unul dintre 
cele trei imobile ce urmau să fie renovate cu 
scopul de a se transforma în locuințe sociale 
nu și-au putut îndeplini scopul dorit.  
Timp de 5 ani, mai multe membre ale GLOC-
ului au formulat o multitudine de recomandări 
către Primăria și Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca cu privire la nevoia de a elabora 
un plan de desegregare pentru Pata Rât și de a 
realiza locuințe sociale pentru a asigura relo-
carea în oraș, ca soluții asumate instituțional și 
finanțate din bugetul local, completat din alte 
fonduri. Pe lângă aceste demersuri, GLOC-ul a 
susținut comunitățile din Pata Rât (de la casele 
modulare, de pe str. Cantonului și din colonia 

2011-2015 Acțiuni împotriva segregării teritoriale și 
pentru dreptul la locuire 



66

Dallas) în efortul lor de a transmite mesaje în 
atenția clujenilor și autorităților publice locale, 
printre altele prin acțiunile stradale comemo-
rative organizate anual după evacuarea din 
2010 de pe str. Coastei. Producțiile artistice 
realizate în această perioadă realizate de mai 
multe echipe de artiști au contribuit și ele la 
întărirea acestor mesaje. În acești ani, Bufnița 
a devenit simbolul mișcării noastre, ideea fiind 
transpusă într-un fel de logo dintr-un desen 
realizat de copii în decembrie 2011 (“super-bu-
fnița salvează oameni”) în cadrul unei acțiuni 
interculturale la Casa Tranzit. 
Observând tergiversarea asumării și imple-
mentării soluțiilor necesare, o parte din echi-
pa GLOC-ului a decis să schimbe strategia 
de acțiune, punând tot mai mare accent pe 
susținerea persoanelor din Pata Rât pentru a se 
mobiliza în vederea revendicării drepturilor lor 
locative. Pentru noi, cei care ulterior am creat 
Căși sociale ACUM!, anul 2015 a fost un an de 
tranziție de la primii cinci ani de activism către 
o nouă perioadă marcată de problematiza-
rea politică a situației din Pata Rât în contextul 
politicilor mai largi de dezvoltare urbană și de 
locuire, dar și printr-o multitudine de acțiuni 
și instrumente prin care activismul clujean 
pentru dreptate locativă a învățat să transfor-
me experiențele trăite ale oamenilor în mesaje 
politice. O altă parte din vechea echipă GLOC, 
împreună cu persoane implicate mai târziu, au 
decis să se implice în proiectul Pata Cluj. Din 
2014, GLOC-ul nu a mai fost activ ca organi-
zație umbrelă, membrii săi implicându-se, 
deci, în mai multe inițiative diferite. Îmbinarea 
cunoașterii/ documentării cu acțiunea directă 
a rămas o caracteristică a activismului celor 

care ulterior au înființat Căși sociale ACUM!, 
continuând politizarea temelor legate de se-
gregare rezidențială, deposedare locativă și 
nedreptate spațială. În timp, analiza noastră a 
devenit mai critică, iar acțiunile mai radicale, 
renunțând la discursul recomandărilor de poli-
tici în favoarea practicilor revendicative.  
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2011

Analize și recomandări privind politicile de locuire

Acțiuni

Protest Sunt rom, vreau să trăiesc în demnitate!
Participarea copiilor din Pata Rât la maratonul din Cluj 
Protest pe str. Coastei, locația evacuării forțate, cu ocazia alocării tere-
nului în folosință gratuită pentru construirea unui campus al Facultății de 
Teologie Ortodoxă a UBB 
Vizită internațională de lucru în Pata Rât și lansarea producțiilor artistice 
realizate de ȘPAC
Protest de Ziua Mondială a Locuirii
Marș pentru dreptate socială

Ianuarie
Aprilie
Mai

Iunie

Octombrie
Decembrie

Organizarea Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice (GLOC) și primele 
sale acțiuni 
Scrisoarea ERRC, Fundația Desire și Amare Prhala către autoritățile publice 
române privind evacuarea de pe str. Coastei în decembrie 2010
Apel pentru solidaritate împotriva segregării romilor în Pata Rât
Depunerea petiției privind evacuarea de pe str. Coastei și mutarea forțată 
în Pata Rât a 350 persoane de etnie romă 
Risc de evacuare pe str. Cantonului (petiție împotriva evacuării forțate, 
procesul în instanță intentat de CFR împotriva oamenilor)
Notă de informare adițională către CNCD legată de petiția privind evacu-
area forțată de pe str. Coastei
Draft Integrated housing and social inclusion strategy, elaborat de UNDP 
cu participarea GLOC  
Hotărârea CNCD cu privire la discriminarea manifestată în evacuarea 
forțată a romilor de pe str. Coastei și mutarea lor în Pata Rât

Ianuarie

 

Aprilie 

Iunie

Iulie

Octombrie

Noiembrie

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
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2012

Analize și recomandări privind politicile de locuire

Acțiuni

Lucrări artistice

ȘPAC - materiale realizate în cadrul atelierului “Ești în Pata Rât”, ca parte a 
unei initiative privind arta militantă/ activistă 
(http://protokoll.conset.ro/street/patarat.html) 

Ianuarie
Februarie

Martie 

Iunie

Iulie

Octombrie
Noiembrie

Decembrie

Scrisoare deschisă cu privire la locuitorii din Pata Rât
Scrisoare deschisă adresată primăriei cu privire la bugetul municipiului pe 
anul 2012
Scrisoare deschisă către Inspectoratul Școlar Județean
Scrisoare deschisă cu privire la situația locuitorilor din Pata Rât și la noul 
centru de management al deșeurilor
Dezideratul clujului incluziv în contextul alegerilor locale
Revendicări legate de comunitățile marginalizate din Pata Rât în contextul 
alegerilor locale din 2012
Suggestions for the pilot integrated project for marginalized Roma com-
munities from Pata Rât
Integrated housing project package for inclusion and desegregation 
of marginalized people from Pata Rât, by UNDP with the participation of 
GLOC
Suggestions regarding the housing component of the pilot integrated 
project for disadvantaged Roma from Pata Rât Locuire, incluziune socială 
și drepturile omului

Pata Rât 2012. Romi împinși la margini (protest stradal, dezbatere publică 
la UBB, și expoziție la tranzit.ro)

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•



69

2013

Integrated housing program for marginalized communities. Recommen-
dations for public authorities
Briefing to the Romanian Government on the Right to Adequate Housing 
with Regard to the Marginalized Roma Communities, by ERRC, Amnesty 
International and Desire Foundation
Bugetarea participativă. Instrument al dezvoltării urbane incluzive 
Propuneri privind bugetarea politicilor locale de incluziune și coeziune so-
cială și teritorială. Cazul zonei de locuire defavorizată din Pata Rât 
Rampa de deșeuri și rasismul de mediu. Cazul Pata Rât
Campania anti-segregare din Cluj. O analiză auto-reflexivă
Comunități marginalizate de romi și abordarea integrată a dezvoltării 
socio-teritoriale
Prevenirea și combaterea evacuărilor forțate: instrument al eliminării mar-
ginalizării sociale

Protest cu ocazia Zilei Mediului: Opriți rasismul de mediu, 
https://www.desire-ro.eu/?p=498
Protestul Scoateți-ne din Pata Rât

Analize și recomandări privind politicile de locuire

Ianuarie

 

Februarie
Martie

Aprilie
August
Iunie

Octombrie

•

•

•
•

•
•
•

•

Octombrie

Decembrie

Acțiuni

Lucrări artistice

Decembrie Expoziția “NU ESTE LOC PENTRU ROMI?”, transit.ro, în cadrul evenimentului 
“Romi împinși la margini” (http://ro.tranzit.org/ro/expozitii/0/2012-12-17/
tranzitro-cluj---nu-este-loc-pentru-romi) 

•

•

•
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2014

2015

Teatru

Cluj 2020: Oraș incluziv - capitol elaborat pentru Strategia de Dezvoltare 
Locală 2014-2020
From anti-segregation activism to recommendations for desegregation 
policies
Orașul Cluj. Oraș fără excluziune teritorială?!

Activismul rom din Cluj. Drepturi locative pentru toți 
Romii din România. 4 ani de luptă pentru justiție (spectacol de teatru, 
Memoriu pentru interzicerea evacuărilor forțate și asigurarea drepturilor 
locative)

“La Harneală”, spectacol realizat de teatrul Giuvlipen, prezentat la Casa 
Tranzit (https://mihaela-dragan.com/2014/12/17/la-harneala-in-cluj/) 

Solicitare către prefectură privind identificarea și implementarea unor 
măsuri în vederea asigurării siguranței locative și accesului la locuințe 
sociale pentru locatarii de pe str. Stephenson nr. 15 
Descrierea situației de nesiguranță locativă de pe str. Cantonului și câteva 
propuneri preliminare
Descrierea situației de nesiguranță locativă de pe str. Stephenson și câte-
va propuneri preliminare

Analize și recomandări privind politicile de locuire

Analize și recomandări privind politicile de locuire

Februarie

Martie 

Iunie

Martie 

Aprilie

Iunie

Aprilie
Decembrie

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Acțiuni
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Declarație de caz de forță majoră din partea locuitorilor din zona caselor 
modulare din Pata Rât 
Memoriu colectiv cu privire la cererile de locuințe sociale depuse de locui-
tori de pe str. Cantonului
Petiție privind nesiguranța locativă de pe str. Stephenson, către Prefectură, 
GALIL ȘI ANR Nord-Vest
Comunicat de presă GALIL. Susțineți modificarea criteriilor de atribuire de 
locuințe sociale
Punct de vedere cu privire la modificarea criteriilor de atribuire de locuințe 
sociale

•

•

•

•

•

•
•

•

Iulie

August

Noiembrie

Iunie
Decembrie

Iunie

Marșul Solidarității rome Oraș pentru oameni, nu pentru profit
Protestul stradal Suntem egali, nu ilegali

Producții ale Atelierului de educație vizuală & Atelierului de teatru comu-
nitar, realizate în cadrul proiectului ROMEDIN. Educație pentru incluziune și 
dreptate socială, cu participarea copiilor din Pata Rât

Acțiuni

Expoziție și spectacol
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Mișcarea Căși sociale ACUM! a pornit ca o 
iniţiativă civică activistă în cadrul Fundației 
Desire, în continuarea luptei acesteia împotriva 
ghetoizării și rasismului instituțional, începută 
la rândul ei din 2010.
În mod direct, de acest ultim demers a ținut re-
alizarea și publicarea volumului “Pata”. El con-
ține documente, interviuri și analize cu privire 
la formarea Pata Rât ca zonă rezidențială, pre-
cum și reflecții la evoluțiile mișcării anti-ghe-
toizare până în 2016 și cronologia ce marchea-
ză mari evenimente atât în viața oamenilor 
marginalizați în Pata Rât, cât și în emergenta 
mișcare pentru dreptate locativă din orașul 
Cluj. Filmele noastre documentare realizate în 
acest an au contribuit și ele la reconstituirea 
seriilor de evacuări care în timp au împins la 
margini, în zona rampelor de deșeuri din Pata 
Rât, sute de familii rome:  filmul “Dreptate so-
cială în Pata Cluj” reflectă asupra evacuării de 
pe str. Coastei din decembrie 2010 și mutarea 
forțată în casele modulare din Pata Rât; iar 
filmul “Dislocări. Rutele evacuărilor către str. 
Cantonului (1996-2016)” arată procesul înde-
lungat al deposedării de la dreptul la locuință 
decentă a oamenilor care și azi locuiesc pe 
actualul Calea Dezmirului alături de noile ge-

nerații de tineri născuți acolo. Un demers critic 
la adresa rasismului de mediu a fost campania 
noastră “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoa-
ie”, derulată în ultimele luni ale anului 2016 prin 
acțiuni specifice (de exemplu acțiunea “Hai pe 
ultimul loc!”), materiale informative și filme. 
Printre altele, această campanie și-a propus 
să contribuie la recunoașterea importanței 
muncii celor ce locuiesc în vechea colonie Da-
llas și în barăcile de pe rampe, care lucrează la 
sortarea deșeurilor pe rampele vechi și noi din 
Pata Rât. Am urmărit acest lucru în mod direct 
prin filmul documentar “Oamenii care lucrează 
în beneficiul Clujului”, și prin diseminarea unor 
mesaje video de solidarizare și conștientizare 
despre ce înseamnă să locuiești și lucrezi în 
Pata Rât. În Documentele zonale despre Dallas, 
str. Cantonului f.n, case modulare din Pata Rât 
și Stephenson 15 am analizat situația locati-
vă nesigură și inadecvată din aceste locații, 
solicitând autorităților publice locale soluții 
adecvate la aceste situații.   
Prin campania “Căși sociale ACUM!” din 2016, 
Fundația Desire anunța nevoia de a politi-
za locuirea socială în oraşul Cluj în contextul 
reducerii drastice a fondului locativ de stat și 
al transformării locuirii în afacere imobiliară, 

2016 Campania Căși sociale ACUM! 
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cât şi al limitării accesului la locuinţe socia-
le tocmai persoanelor care sunt îndreptăţite 
să le ocupe. Cu acest scop, echipa noastră a 
analizat politica de locuire de la nivel național 
și local, a studiat evoluția în timp a sistemului 
local de criterii de atribuire de locuințe sociale, 
a realizat și diseminat materiale informative 
(majoritatea adunate și în “Dosarul politicii de 
locuințe sociale din Cluj”), și a formulat mai 
multe revendicări către guvernanții locali și în 
contextul alegerilor locale din 2016 (sintetizate 
în “Inițiativa cetățenească pentru o politică 
justă de locuire socială”). Iar după ce admi-
nistrația locală a refuzat modificarea sistemu-
lui de criterii de atribuire de locuințe sociale, 
echipa campaniei a pregătit demersuri legale 
pe acest subiect (în 2016 depunând o petiție la 
Consiliul Național pentru Combaterea Discri-
minării, lucrând în acest an și la pregătirea 
unei acțiuni în instanță). În paralel cu demer-
surile locale, prin analizele echipei campaniei 
Căși sociale ACUM! am participat la formula-
rea mai multor propuneri de politici din do-
meniul locuirii adresate Guvernului României. 
Logo-ul campaniei (crocodilul) a fost inspirat 
dintr-o lucrare a copiilor realizată în iunie 2015 
în cadrul “Atelierelor de educația vizuală și tea-

tru comunitar” din proiectul ROMEDIN imple-
mentat de Fundația Desire.  
Acțiunea din 17 decembrie 2016 “Pata rămâne a 
tuturor” a exprimat efortul de solidarizare între 
diferitele comunități ce locuiesc în Pata Rât, a 
expus multiplele noastre materiale în curtea 
Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, și a demon-
strat încă odată clujenilor că mutarea în Pata 
Rât a sutelor de familii nu este opțiunea lor 
pentru a locui într-un mediu poluat, ci rezultă 
din evacuări multiple gestionate de admi-
nistrația publică locală sau din constrângeri 
economice și lipsa de alternative.   



74

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii

Dosarul politicii de locuințe sociale în Cluj (care include și textul Inițiativei 
cetățenești pentru o politică justă de locuire socială)
Scrisoare introductivă la depunerea în atenția primăriei și consiliului local 
a Inițiativei cetățenești pentru o politică justă de locuire socială
Stocul de locuințe din fondul locative de stat și atribuirea locuințelor soci-
ale în Cluj-Napoca (1997-2016)
Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al 
dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare
Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe din 
fondul locativ public  în Municipiul Cluj-Napoca
Document resursă pentru politici locale de locuire și procedure privind 
intrarea în legalitate a locuințelor informale
Propuneri privind HG privind modificarea Notelor metodologice privind 
implementarea Legii locuinței 114/1996
Propuneri către Guvernul României, MDRAP privind Strategia Națională a 
Locuirii
Scrisoarea deschisă către Guvernul României privind valorificarea patri-
moniului comunitar nefolosit ca instrument al creșterii fondului de locuințe 
sociale din fondul locativ de stat
Scrisoare deschisă către CL al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la 
politica locuirii în Cluj cu ocazia depunerii Inițiativei cetățenești pentru o 
politică justă de locuire socială
Document zonal str. Stephenson nr. 15
Document zonal str. Cantonului f.n
Document zonal casele modulare de pe str. Pata Rât
Document zonal colonia Dallas din Pata Rât
Document resursă privind intrarea în legalitate a locuințelor informale
Scrisoare deschisă către primărie: Arde Clujul!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Noémi Magyari: 
ROMEDIN – Educație pentru incluziune și justiție socială, volumul proiectu-
lui, Editura Desire, Cluj, 2016
Adrian Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze (editori): 
Pata, Editura EFES, Cluj, 2016

Septembrie

 

Octombrie

Decembrie

•
•

•
•

•

•

•

Publicații

Decembrie 2016: Campania Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie 
Campania Căși sociale ACUM!  care include:
• Realizarea Dosarului politicii de locuințe sociale în Cluj
• Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială (elabo-
rare, strângere de semnături, depunere la primărie)
Forum pentru locuințe sociale
Petiția CNCD privind criteriile de atribuire de locuințe sociale discriminatorii 
(elaborare și depunere)
17 Decembrie 2016: Pata rămâne a tuturor

Acțiuni

Martie: Producții ale Atelierului de educație vizuală & Atelierului de teatru 
comunitar, realizate la Casa Tranzit, în cadrul proiectului “ROMEDIN. Edu-
cație pentru incluziune și dreptate socială” derulat de Fundația Desire în 
colaborare cu alte organizații, cu participarea copiilor din Pata Rât

Expoziție și spectacol
Martie •
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Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonu-
lui (1996-2016)

august 2016 (Szilárd Miklós)
documentar

https://vimeo.com/194308421
septembrie 2016 (Radu Gaciu)
https://www.youtube.com/watch?v=ybMZ3wBbmMY&featu-
re=emb_logo

Hai pe ultimul loc. Film despre participarea Cam-
paniei „Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” la 
Crosul Companiilor din orașul Cluj

octombrie 2016 (Tibor Schneider)
https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek&featu-
re=emb_logo

Dreptate socială în Pata Cluj (colaj documentar 
din filmările din perioada 2011-2016),

Mesaje de solidaritate cu locuitorii din Pata Rât și 
de conștientizare a situației din zona rampelor de 
deșeuri
octombrie 2016 (Radu Gaciu)
https://www.desire-ro.eu/?cat=120

Filme
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Film despre evenimentul Pata Rămâne a Tuturor

https://www.youtube.com/watch?time_continue=459&-
v=yBGLh8_wauA&feature=emb_logo

Film pentru expo Pata Rămâne a Tuturor

17 decembrie (Radu Gaciu)

Oamenii care lucrează în beneficiul Clujului
noiembrie 2016 (Radu Gaciu)
https://www.youtube.com/watch?v=G_vTBDgbaUc&featu-
re=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=zJQYrAL23eI&featu-
re=emb_logo

17 decembrie (Radu Gaciu)
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Scopul de a transforma campania Căși sociale 
ACUM! într-un motor al mișcării locale pen-
tru locuire publică și dreptate locativă a prins 
contur prin acțiunile noastre începând cu 
toamna anului  2017. Susținând revendicarea 
unei politici juste antirasiste de locuire, până 
la finalul anului 2018 am derulat mai multe ac-
țiuni în care am urmărit să extindem cercurile 
celor implicați în acțiunile inițiate și să creștem 
solidaritatea în jurul acestui scop, dincolo de 
problematica ghetoizării și rasismului de me-
diu din Pata Rât. 
În 2017 și după, Căși sociale ACUM! a continuat 
să susțină persoanele de etnie romă aparți-
nând clasei lucrătoare pauperizate pentru a 
deveni un actor public care luptă pentru o po-
litică antirasistă și justă de locuire publică. De-
finim această politică ca un instrument pentru 
asigurarea apartenenței la oraș în sensul larg 
de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, 
ci de a și participa la deciziile politice privind 
dezvoltarea lui. Acțiunile noastre în acest sens 
au inclus susținerea depunerii anuale a peste 
100 de cereri de locuințe sociale cu scopul de 
a atrage atenția autorităților asupra nevoii de 
mai multe locuințe de acest fel. Pe baza ana-
lizei obstacolelor ce stau în calea solicitanților 

de locuințe sociale am pregătit acțiunea în 
instanță în vederea susținerii lor printr-un sis-
tem de criterii de atribuire care respectă legea 
cu privire la accesul la fondul locativ de stat. 
În paralel cu aceste demersuri, am continuat 
să derulăm și manifestări stradale împotriva 
rasismului și evacuărilor forțate, bazându-ne 
acțiunile activiste pe documentare și anali-
ze. În anul 2017 am lansat ziarul “Cărămida. 
Ziarul Dreptății Locative”. Între 2017-2018 am 
scos șase numere, ordonate tematic și în jurul 
unor subiecte marcate prin zile renumite ale 
calendarului local sau internațional, cum sunt: 
ziua evacuării de pe str. Coastei pe care am 
declarat-o Ziua Locală Împotriva Evacuărilor 
de Pretutindeni; Ziua Mondială a Locuirii; Ziua 
Internațională a Femeilor; Ziua Internațională 
a Muncii; Ziua Mondială a Luptei Împotriva Dis-
criminării Rasiale. Lansarea fiecărui număr a 
fost făcută în cadrul unor evenimente publice, 
manifestări stradale sau forumuri.  
În iulie 2017, membrii Căși sociale ACUM! 
(împreună cu Frontul Comun pentru Locuire 
și ERomnja din București, și Dreptul la Oraș din 
Timișoara) au inițiat rețeaua națională des-
centralizată Blocul pentru Locuire. În 2017 am 
lansat împreună “Manifestul Blocului pentru 

2017-2018 Căși sociale ACUM!
de la campanie la mișcare
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Locuire”, organizând prima noastră manifesta-
re stradală comună. În 2018, în cadrul BPL am 
contribuit la cercetarea despre evacuări din 
România și formularea unor recomandări către 
actori guvernamentali privind interzicerea eva-
cuărilor forțate, precum și la producerea unor 
materiale informative și organizarea forumuri-
lor pentru dreptate locativă în București, Cluj și 
Timișoara.   
Din 2018 încoace, Căși sociale ACUM! a atras 
tot mai mulți susținători din orașul Cluj și nu 
numai, iar celula sa multidisciplinară de lucru 
s-a extins incluzând mai multe activiste și 
activiști aparținând unor diverse categorii 
sociale. Atelierul de mobilizare, evenimentul 
antigentrificare, protestul “Locuirea precară ne 
scoate în stradă” au fost momente importan-
te în intensificarea mobilizării împotriva crizei 
locuirii în orașul Cluj. Căutând aliați în câmpul 
luptei globale pentru dreptate locativă, ne-am 
alăturat Coaliției Europene de Acțiune pentru 
Dreptul la Locuire și Oraș. Dar am continuat să 
prioritizăm și problema rasismului de mediu, al 
efectelor dramatice ale locuirii în mediu toxic 
asupra sănătății. La începutul anului 2018 am 
început procesul în instanță împotriva autori-
zării așa-numitelor rampe temporare RADP și 

Salprest în Pata Rât la o distanță de sub 1000 
de metri distanță de casele modulare constru-
ite de primărie în 2010 pentru romii evacuați de 
pe str. Coastei. 
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Proces împotriva administrației publice locale cu privire la nelegalitatea 
criteriilor de atribuire de locuințe sociale în Cluj (depunerea actelor la 
Tribunalul Cluj)
Locuințe, nu umilințe. Ziua de acțiune pentru justiție locativă anti-rasistă
Orașe pentru locuit, nu pentru profit! Forumul Justiției Locative, ediția a 
III-a, Cluj și manifestarea stradală Transformați clădirile goale în locuințe 
sociale
Forum - Locuințe publice, răspuns la criza locuirii
Petiție CNCD privind caracterul discriminator al criteriilor de atribuire de 
locuințe sociale (comunicarea deciziei CNCD) 
Manifestul Clujean împotriva evacuărilor de pretutindeni 

2017

Martie

 
Aprilie
Iulie

Octombrie

Decembrie

Mai
Octombrie
Decembrie

Mai

•

•
•

•
•

• 

•
•
•

•

Cărămida. Ziarul Dreptății Locative nr. 1 
Cărămida nr. 2
Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir: După aproape 30 de ani de 
măsuri pro-piață imobiliară, se impune o POLITICĂ ANTIRASISTĂ ȘI JUSTĂ DE 
LOCUIRE PUBLICĂ, in Critic Atac, 12 mai 2017

Către parlamentari: Politică justă și antirasistă de locuire. Argumente și 
principii pentru schimbarea legislativă în domeniul locuirii

Publicații

Acțiuni

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii
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Romii nu sunt gunoaie, documentar realizat din 
filmările campaniei Consultați-ne 2016

Interviuri cu membrii Căși sociale ACUM! Despre 
procesul privind criteriile de atribuire de locuințe 
sociale: Ne face justiția dreptate?

Film despre evenimentul Manifestul de la Cluj 
împotriva evacuărilor de pretudindeni: Cum ne 
organizăm împotriva evaucărilor?

https://www.youtube.com/watch?v=mLk0nftCk0w&featu-
re=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ihP_rs3IOoE&featu-
re=emb_logo

ianuarie 2017 (Radu Gaciu)
noiembrie 2017 (Ioana Bălănescu)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=-
5KCHdYl_x9k&feature=emb_logo

decembrie 2017 (Ioana Bălănescu)

Filme
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Pentru a impulsiona crearea unui oraș pentru 
oameni, nu pentru profit, din 2019 încoace - ca 
mișcare politică-activistă - Căși sociale ACUM! 
propune pentru Cluj un model de dezvoltare 
urbană care să contribuie la soluționarea crizei 
locuirii. Acesta include dezideratul creșterii fon-
dului locativ local nu prin afaceri imobiliare, ci 
prin extinderea fondului locativ public, inclusiv 
cel de locuințe sociale pentru a produce un 
stoc cât mai mare de locuințe în afara logicii 
profitului. În 2019 și 2020 am creat ocazii în care 
am putut transmite acest mesaj din Cluj prin 
evenimente organizate în acest oraș împre-
ună cu Coaliția Europeană de Acțiune pentru 
Dreptul la Locuire și Oraș. În plus, la nivel local 
și național am participat la inițiative care și-au 
propus construirea unor alianțe între mișcările 
pentru drepturi locative și cele pentru dreptu-
rile muncii. Am început să tematizăm relația 
între muncă și locuire ca fundament al justi-
ției economice, dar și modul în care salariile 
mici și prețurile mari ale locuirii împreună duc 
la înrăutățirea traiului celor mulți, precum și 
relația între exploatarea muncii și privațiunile 
locative cu care se confruntă cei mai săraci 
lucrători, printre ei muncitorii și muncitoarele 
din salubritate. Prin campania “Gunoaiele sunt 
toxice pentru oameni” (legată și de nevoia de 
a colecta fonduri pentru costurile procesului în 

instanță privind rampele de deșeuri din Pata 
Rât) am continuat lupta noastră împotriva 
rasismului de mediu. Și în vederea consolidării 
mișcării clujene pentru dreptate locativă pro-
movăm în continuare nevoia solidarității între 
diverse categorii de persoane, toate afectate 
de criza locuirii, în particular între chiriași și 
evacuați. În 2020, pe baza colaborării noastre 
cu Redacția “a szem”, am publicat numerele 
ziarului pentru dreptate locativă Cărămida și în 
limba maghiară (Tégla). În acest context, me-
sajele noastre accentuează că soluția la criza 
locuirii nu este supra-birocratizarea procedurii 
de solicitare de locuințe sociale și a selecți-
ei solicitanților care sunt puși să concureze 
între ei, sau a introducerii a noi și noi criterii de 
atribuire, ci producerea unui stoc adecvat de 
locuințe sociale care:
asigură cu prioritate accesul la locuințe sociale 
al categoriilor cu cele mai reduse venituri și 
celor care locuiesc în condiții inadecvate, au 
fost evacuate în trecut, sau sunt sub risc de 
evacuare și/ sau locuiesc în așezări/ locuințe 
informale; 
aspiră la asigurarea accesului la locuințe 
publice al tuturor categoriilor sociale îndrep-
tățite la ele conform legii locuinței (cei care 
câștigă sub valoarea venitului mediu pe eco-
nomie).

2019-2020 Extinderea mișcării Căși sociale ACUM!

•

•
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În contextul pandemiei Covid-19, la nivel local 
am readus în prim plan problema rasismului 
de mediu și a relației între mediu toxic, locuire 
inadecvată și violarea dreptului la sănătate. De 
asemenea, în 2020 ne-am adaptat tipurile de 
acțiuni la contextul crizei sanitare și economi-
ce. Am continuat să fim prezenți în spațiul pu-
blic clujean cu scopul de a pune presiune asu-
pra autorităților de a acorda atenție situațiilor 
locative caracterizate de privațiuni materiale 
extreme, dar și pentru a investi o parte semnifi-
cativă din bugetul public în crearea de locuințe 
publice în condițiile recesiunii economice ce 
slăbește puterea financiară a lucrătorilor. În 
studiile și apelurile noastre către candidații la 
alegerile locale din 2020 am accentuat diver-
sele manifestări ale crizei locuirii, toate legate 
de dezvoltarea imobiliară pentru profit și de 
lipsa de locuințe publice adecvate și accesibile 
ca preț în funcție de veniturile oamenilor. Am 
arătat nevoia de a contracara efectele dezas-
truoase ale faptului că azi accesul la locuințe 
se face aproape exclusiv prin piața de locuințe, 
care - conectată fiind cu piața financiară - 
este responsabilă și pentru transformarea lo-
cuinței nu doar în marfă foarte scumpă ci și în 
obiect de investiție. Credem că soluțiile pe care 
autoritățile trebuie să le implementeze, includ: 
alocarea unui buget adecvat investițiilor pu-

blice în locuințe publice pe baza unei strategii 
multianuale de creare de locuințe adecvate și 
accesibile la un preț adecvat veniturilor celor 
îndreptățiți la astfel de locuințe; 
crearea unor structuri economice care asigură 
construcția de locuințe sociale la costuri cât 
mai mici, acoperând costurile materialelor de 
construcție și ale forței de muncă, fără a pro-
duce profit pentru proprietarii de firme private 
de construcții; 
identificarea unor proceduri alternative de cre-
are de locuințe sociale publice, prin conversia 
și renovarea clădirilor publice goale;
susținerea din bugetul public și a unor modele 
alternative de locuire, cum ar fi diverse forme 
ale locuirii colective. 
La finalul anului 2020, Căși sociale ACUM! din 
Cluj a derulat alături de grupurile membre 
din București și Timișoara ale Blocului pentru 
Locuire campania “Locuințe sociale în 2 ani, nu 
în 20!” Proiectul de HCL, susținut de semnăturile 
colectate la petiție, se va depune noilor con-
silieri locali din cele trei orașe. În decembrie, 
mișcarea noastră comemorează 10 ani în “Pata 
Rât, 10 ani de luptă” printr-o expoziție multime-
dia și amplasarea unei plăci comemorative pe 
fosta str. Coastei.  

•

•

•

•
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Cărămida. Ziarul Dreptății Locative nr. 7
Cărămida nr. 8
Cărămida nr. 9 (număr special realizat de Blocul pentru Locuire pe tema 
relației între muncă și locuire)
The Brick. Magazine for Housing Justice nr. 9
Cărămida nr. 10
Enikő Vincze, Harbula Hajnalka, Attila Seprődi, Péter Máthé: Șantier în lucru 
pentru profit, Cluj: Desire, 2019
Contribuție la scrierea broșurii Blocului pentru Locuire: Raport despre 
cercetarea privind evacuările forțate în România (2008-2017), https://blo-
culpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Eva-
cuari-2008-2017.pdf
Contribuție la scrierea Ghidului pentru prevenirea evacuărilor forțate, 
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacu-
are-2019.pdf
Contribuție la scrierea Apelului BPL către candidate și candidați la alege-
rile parlamentare privind politica locuirii, https://bloculpentrulocuire.ro/
wp-content/uploads/2019/02/BPL_apel-europarlamentare-20febr2019_i.
pdf

Ea luptă pentru tine. Marșul femeilor 
Manifestul European pentru Locuire Publică
Desenează-ți orașul! Acțiune de Ziua Internațională a Copilului
Expoziția „Șantier în Lucru pentru Profit” și lansarea cărții cu același titlu
Proces împotriva administrației publice locale privind nelegalitatea criteri-
ilor de atribuire de locuințe sociale (decizia finală a Curții de Apel)
Campania ȚGunoaiele sunt toxice pentru oameni!”
Marș pentru drepturile chiriașilor și împotriva evacuărilor

2019

Martie
Aprilie
Iunie
Noiembrie

Decembrie

Martie
Iunie
Octombrie

Decembrie

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Publicații

Acțiuni
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Punct de vedere asupra proiectului de HCL privind „Procedura de achizi-
ție de pe piața liberă a unor imobile de locuințe cu destinația de locuințe 
sociale”
Contribuție la elaborarea documentului “Recomandări de politici publice 
privind interzicerea și prevenirea evacuărilor forțate în România”, https://
bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/10/Recomandari_pol_
pub_antievacuare_BLOC_catre-ANR_sept2019_final.pdf

Mai

Septembrie

•

•

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii

Film despre evenimentul Solidaritate cu Berlin. 
Manifestul european pentru locuire publică

https://www.youtube.com/watch?v=tUPh8TFjZTg&lis-
t=PLin23yKAzTIn4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf&index=12https://www.youtube.com/watch?v=mjufZiWpHsA&featu-

re=emb_logo

aprilie 2019 (Bence Schneider)

Film Alianța pentru Muncă și Locuire
decembrie 2019 (Bence Schneider)

Filme
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https://www.youtube.com/watch?v=DlSxTTN450E&featu-
re=emb_logo

17 decembrie 2019 (Radu Gaciu)

Film despre evenimentul Marșul pentru drepturile 
chiriașilor și împotriva evacuărilor

Mesaje online în seria “10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă!”
Apeluri către autorități locale și județene privind criza locuirii în Pata Rât 
văzută în contextul pandemiei Covid-19
Campania „Locuințe sociale, nu afaceri imobiliare!” (în cadrul European 
Housing Action Day)  
Donație și distribuire pachete de alimente pentru 350 de familii din Pata 
Rât
Participare la campania Blocului pentru Locuire - “1 Mai: Locuințe, nu profit. 
Muncă nu exploatare!”, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/01/1-mai-
locuinte-nu-profit-munca-nu-exploatare/
Muncitorii în salubritate (dezbatere online cu lucrători în salubritate din 
Cluj)
Apeluri către candidații și candidatele la alegerile locale din Cluj-Napoca 

2020

Martie - Decembrie
Martie - Septembrie

Martie

Aprilie

Mai

Iulie - August

•
•

•

•

•

•

•

Acțiuni
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Ziua Lucrătorului în Salubritate
Măsurători la rampele temporare din Pata Rât pentru procesul privind 
rampele de deșeuri din Pata Rât în relație cu zona caselor modulare
Protestul “Facem vizibilă criza locuirii - costurile locuirii sunt foarte mari în 
Cluj”, în cadrul evenimentului derulat de Blocul Pentru Locuire, https://www.
facebook.com/events/2076395102494118/
Acțiuni stradale (pe fosta str. Coastei, la casele modulare, pe str. Cantonu-
lui și în centrul Clujului), lansarea expoziției online “10 ani – Lupta continuă”, 
lansarea nr. 13 al ziarului pentru dreptate locativă “Cărămida”, dezbatere 
online despre “Critica capitalismului prin mișcarea pentru dreptate loca-
tivă” 

August
Octombrie

Noiembrie

Decembrie

•
•

•

•

Aprilie

Iulie

Decembrie

•
•
•
•
•
•
•

Cărămida. Ziarul Dreptății Locative nr. 11
Tégla. A Lakhatási Igazságosság Lapja 11. Szám  
Cărămida nr. 12
Tégla 12. Szám
Cărămida nr. 13
Tégla 13. szám
Enikő Vincze, George Zamfir, Alex Liță, Manuel Mireanu: Locuirea în Cluj-
Napoca. Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări, Cluj: Desire, 2020

Publicații

Februarie

Februarie

•

•

Memoriu pentru venit minim decent și locuințe sociale pentru persoanele 
afectate de criză, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-mi-
nim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afecta-
te-de-criza-covid-19/
Propunere cu privire la proiectul HCL privind aprobarea Regulamentului de 
stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite 

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii
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Aprilie

Aprilie

Mai

August

Septembrie

•

•

•

•

•

Contribuție la elaborarea celor două documente ale Blocului pentru Locu-
ire în contextul pandemiei Covid-19:
Manifest pentru dreptate locativă. Împotriva pandemiei capitalismului 
și rasismului, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pen-
tru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/
Contribuție la elaborarea raportului Blocului pentru Locuire despre “Mun-
că și Locuire. Împotriva Exploatării Muncii și Deprivării Locative”,  https://
bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-mun-
cii-si-deprivarii-locative
Petiția: Schimbați criteriile de atribuire de locuințe sociale și construiți 
locuințe sociale
Contribuție, în cadrul Blocului pentru Locuire, la elaborarea Petiției, Proiec-
tului de HCL și Referatului de Aprobare pe tema “Locuințe sociale în 2 ani, 
nu în 20!”

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii

Locuințe sociale nu afaceri imobiliare 

https://www.youtube.com/watch?v=yCbiTNSX6g0&featu-
re=emb_logo

martie 2020 (Radu Gaciu) februarie 2020 (Radu Gaciu)
film de campaniefilm de campanie
Gunoaiele sunt toxice pentru oameni

https://www.youtube.com/watch?v=w9nJtBa7ptE&featu-
re=emb_logo

Filme
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Epilog -
Nedreptatea continuă, dar 
și lupta împotriva ei
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Au trecut peste 10 ani de la evacuarea a 76 de 
familii rome de pe str. Coastei din Cluj-Napoca și 
mutarea lor forțată în zona rampei de deșeuri a 
orașului din Pata Rât. Copiii de atunci, azi adulți 
cu propriii lor copii, acum se află în riscul de a fi 
evacuați a doua oară, acum din casele modulare 
din Pata Rât. Ani de-a rândul sperând să plece 
de acolo într-o locuință din oraș, pentru că s-au 
născut și lucrează în acest oraș, și depunând cereri 
de locuințe sociale cu acest scop an de an, acum 
se confruntă cu riscul de a fi evacuați fără a primi 
locuințe alternative adecvate. 

După un deceniu petrecut lângă rampa de gunoi, 
mai multe familii se confruntă cu somații din par-
tea unor executori judecătorești care vor să exe-
cute silit hotărârea judecătorească de evacuare 
cerută de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
prin primarul Emil Boc. Ei nu își doresc să locuiască 
în Pata Rât: au ocupat camerele (așa-numitele 
“apartamente”) vacante din modulare din cauză 
că nu s-au putut muta în altă parte și nu mai pot 
locui în camere de 16 mp împreună cu părinții lor, 
cu copiii lor, cu frații  lor. Ei au intrat în camerele 

goale din nevoie. Ce a făcut primăria? A somat 
părinții să scoată din contractele lor de închirie-
re copiii deveniți majori, iar lor le-a aplicat stig-
ma de “ocupant abuziv” sau “ocupant fără titlu”, 
cerându-le să plătească primăriei o chirie lunară 
pentru a o despăgubi până la evacuare (zicând că 
primăria “nu își poate folosi spațiul”) și să elibereze 
aceste spații.

Toate astea se întâmplă la o distanță de mai puțin 
de 1000 de metri de la depozitele toxice de deșeuri 
din Pata Rât. Toate astea se întâmplă în condițiile 
în care primăria nu le oferă locuințe sociale alter-
native adecvate în oraș. Documentele trimise de 
primărie către familii, către executori, către judecă-
torie, sunt semnate de un inspector responsabil de 
zonă, de directoarea Direcție Patrimoniu și Evidența 
Proprietății Iulia Ardeuș, de șef serviciu al Serviciului 
Administrare Spații și Terenuri Raluca Ferezan și de 
primarul Emil Boc. Momentan, patru familii se află 
în această situație. Deși Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării a deliberat în 2011 că 
relocarea familiilor de pe str. Coastei la Pata Rât a 
constituit un act de discriminare din partea Primă-
riei (vezi Hotărârea CNCD nr.441/15.11.2011).

În 30.06.2021, familia Sz.M.-D., soțul ei și cei doi 

06 07 2021 Apel către autoritățile statului român și 
organizații internaționale:  risc major de 
evacuare în pata rât din Cluj-Napoca!

Situația actuală1
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copii ai lor au primit o somație de evacuare de la 
executorul judecătoresc Oszoczki Andras, în care îi 
notifică ca în 8 zile să părăsească apartamentul în 
care locuiesc acum, în caz contrar fiind scoși prin 

executare silită “cu ajutorul forței publice”. Familia 
totodată a primit o somație mobiliară prin care 
executorul judecătoresc le cere să îi plătească 
2923.20 lei cheltuieli de executare silită. De aseme-
nea, familia a fost chemată ca în termen de 1 zi de 
la primirea notificării să meargă la biroul executo-
rului judecătoresc și să îi declare toate bunurile și 
veniturile sale, pentru a se asigura că își va primi 
“răsplata” pentru că îi execută silit. Executorul a 
trimis tuturor membrilor familiei, inclusiv copiilor 
minori, câte un plic separat cu toate documentele 
cazului. Familia a locuit și până acum în condiții 
inadecvate într-un mediu toxic. De acum încolo, 
cei doi părinți și copiii lor vor deveni oameni și copii 
ai străzii cu posibile datorii în urma cheltuielilor 
evacuării.

În 03.02.2020, B.S.S. împreună cu partenera lui de 
viață și copilul lor au primit o notificare de la Primă-
ria Municipiului Cluj-Napoca, în care li s-a pus în 
vedere ca în termen de 5 zile să predea “unitatea 
de locuit pe care o ocupă fără titlu”, precum și fap-
tul că în caz contrar primăria va demara procedu-
rile pentru evacuarea lor. O înștiințare cu conținut 
similar a fost trimisă și la executorul judecătoresc 
Câmpian Mihai Radu. În 02.06.2020, toți au fost 
chemați în judecată de către primarul Emil Boc 
pentru a fi evacuați din locuința ocupată fără titlu, 
pentru a plăti 146.63 lei reprezentând contravaloa-
rea lipsei de folosință pentru perioada octombrie 
2019 - aprilie 2020, precum și majorări de 0.5%/ zi 

din datorie până la evacuare. În 26.01.2021 Jude-
cătoria Cluj-Napoca a amânat cauza evacuării lor 
pentru a o introduce în cauză pe mama lui B.S.S, cu 
scopul de a o obliga pe cea din urmă să îl scoată 

din contractul ei de închiriere pe fiul său, deoarece 
acesta “ocupă fără titlu un alt apartament” din 
casele modulare din Pata Rât.    
În 24.06.2021, Sz.D. și fata lui de 3 ani, a primit o în-
științare din partea primăriei Municipiului Cluj-Na-
poca, conform căreia el și fiica lui sunt în evidența 
primăriei că ocupă abuziv un apartament dintr-o 
modulară din Pata Rât. În octombrie 2019 Sz.D.a 
intrat într-o cameră goală de acolo, pentru că nu 
avea cum să locuiască în continuare mai depar-
te cu părinții lui în chiria primită de la primărie, cu 
soția lui și copilul lor. Însă, el a predat cheia acelei 
camere reprezentantei primăriei Gabriela Popiță în 
vara anului 2020. În pofida acestui fapt el continuă 
să fie hărțuit și stigmatizat. De aceea, în 25.06.2021 
Sz.D. a depus primăriei o cerere în care descrie 
această situație, și cere primăriei să îl scoată din 
evidența sa și să renunțe la a-l clasifica drept 
“ocupant abuziv” al unei locuințe de stat dându-i 
astfel dreptul de a fi eligibil la locuință socială. 
Menționăm aici că acest criteriu nu apare ca și 
criteriu de neeligibilitate în Legea locuinței 114/1996, 
el a fost introdus ca atare pe plan local.
În 24.11.2020, în urma vizitei la casele modulare din 
Pata Rât, inspectoarea de zonă din partea primă-
riei, Popiță Gabriela a constatat că Sz.D. a eliberat 
modulul în cauză, iar într-un alt modul locuiește 
fără titlu o altă familie. În 27.11. 2020, V. L., G.M.L. și cei 
doi copii ai lor au primit o notificare de la Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, în care li s-a pus în ve-
dere ca în termen de 5 zile să predea “unitatea de 
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locuit pe care o ocupă fără titlu”, precum și faptul 
că în caz contrar primăria va demara procedurile 
pentru evacuarea lor. Scrisoarea se considera și 
ca o notificare de evacuare a unității de locuit în 

cauză. O înștiințare cu conținut similar a fost trimi-
să și la SCPEJ Cîmpian și Cîmpian. În 18.05.2021, fa-
milia a fost chemată în judecată de către primarul 
Emil Boc, care a cerut judecătoriei să dispună eva-
cuarea pârâților. Și în acest caz, s-a impus familiei 
să plătească o chirie până în momentul evacuării 
pentru a despăgubi primăria că nu își poate folosi 
unitatea locativă din proximitatea rampelor de 
deșeuri toxice din Pata Rât.   

În decembrie 2010, primăria municipiului 
Cluj-Napoca a evacuat 76 de familii de pe 
str. Coastei, mutându-i forțat în proximitatea 
rampelor de deșeuri din Pata Rât. Dintre ele, 
40 de familii au primit contracte în locuințe 
construite de primărie în acea zonă inadec-
vată pentru locuit. Reprezentanții primăriei 
le-au sugerat celorlalte familii să își constru-
iască barăci în preajma caselor modulare 
pe terenul pe care primăria l-a obținut în 
urma unui schimb și pe care l-a transformat 
dintr-o zonă industrială într-una rezidenția-
lă - chiar dacă aceasta nu are calitățile unei 
zone locuibile.  
Activiștii pentru dreptate locativă au tras mai 
multe semnale de alarmă despre condiții-

le inumane ale evacuării în timp de iarnă și 
mutării oamenilor într-o zonă care le-a pus în 
risc nu doar demnitatea umană și drepturile, 
ci și sănătatea și viața. Ultima atenționare a 
fost emisă în acest sens în iunie 2020 către 
Raportorul Special ONU pentru Locuire Adec-
vată. Documentul “Criza umanitară, ecologi-
că și locativă din Pata Rât Cluj-Napoca”  se 
poate citi pe pagina de internet a mișcării 
Căși sociale ACUM!. 
A trecut mai mult de un deceniu de la eva-
cuarea familiilor rome de pe str. Coastei și 
mutarea lor în Pata Rât. Copiii de atunci au 
devenit adulți, și-au întemeiat propriile familii. 
Camerele de câte 16 mp pe care le-au pri-
mit în chirie părinții lor în 2010 evident că au 
devenit tot mai nelocuibile în urma creșterii 
numărului de membri ai familiilor chiriașe. 
În perioada decembrie 2010 - iunie 2021 au 
primit locuință socială de la primărie doar 
trei familii din casele modulare. Printre ele 
nu se află nicio familie tânără compusă din 
persoane care în 2010 erau copii, iar acum au 
proprii lor copii, dar nici părinții lor nu au avut 
această șansă. 
Între timp, Primăria și Direcția de Asisten-
ță Socială și Medicală aflată în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca 
nu au elaborat un sistem de prevenire a eva-
cuărilor care lasă persoanele fără adăpost 
fără locuință adecvată. Între timp, nici statul 
român nu a scos în afara legii evacuările 

Context
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forțate, și a suspendat evacuările doar în pe-
rioada stării de urgență în vederea protecției 
executorilor judecătorești față de Covid-19. 
Dezastruoasă a fost și a rămas și politica de 
locuințe sociale. În Cluj-Napoca, procentul 
de locuințe sociale din totalul fondului locativ 
este sub 1% și în ultimii trei ani s-au repartizat 
sub 10 locuințe sociale pe an, când numărul 
solicitărilor a fost anual de peste 350. 
Mai departe, Primăria Municipiului Cluj-Na-
poca nu a realizat nimic din Strategia de 
Dezvoltare 2014-2020 în acest sens: nu a 
construit nicio locuință socială, nu a elaborat 
și nu a implementat un plan concret de relo-
care din mediul poluat și segregat Pata Rât 
în locuințe sociale din oraș. Printr-un proiect 
realizat din fonduri norvegiene (cu un buget 
de 4 milioane de euro), Asociația de Dezvol-
tare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj 
a facilitat mutarea a 10% din totalul populației 
din Pata Rât, din care 21 de familii din casele 
modulare, lăsând goale acolo vreo 8 unități 
locative. Dintre familiile care nu aveau unde 
locui nici în zonă, și constrânse fiind de lipsa 
de alternative locative în afara ei, pentru a 
nu fi nevoite să trăiască în barăci construite 
fără autorizație, unele s-au mutat în aceste 
spații rămase goale fără a avea contract de 
închiriere. 
Aceasta s-a întâmplat în condițiile în care 
administrația publică locală este dată în 
judecată pentru că în 2010 a mutat forțat 

oamenii în Pata Rât (cazul fiind la CEDO), 
iar acum, poate, devenind mai precaută, 
nu vrea să închirieze aceste unități locative 
numite pe vremuri “locuințe sociale pentru 
romi”. Desigur, condițiile de locuit de acolo 
continuă să fie inacceptabile și periculoase 
- problema este că în atâția ani primăria nu 
le-a asigurat oamenilor alternative adecvate 
în alte părți ale orașului, încălcând obligațiile 
sale legale de a asigura accesul efectiv la 
locuințe sociale pentru cei care au venituri 
insuficiente pentru o chirie privată în oraș, 
și în mod deosebit persoanelor afectate de 
marginalizare și excluziune socială.      

Apel

Facem apel la D-voastră pentru a veni în ajutorul 
familiilor de mai sus și tuturor familiilor care pot să 
ajungă în situații similare din Pata Rât, solicitând in-
tervenții care să le facă dreptate pe baza legislației 
locuirii, legislației sociale, legislației pentru dreptu-
rile copilului dar și pentru persoanele cu handicap, 
sau pe baza legii urbanismului care și-a propus din 
2019 să reglementeze adecvat situația persoanelor 
care locuiesc în așezări informale, după caz oferin-
du-le locuințe sociale ca alternativă.
Vă rugăm insistent să observați din datele în care 
familiile din Pata Rât au fost chemate în judecată 
de către primarul Emil Boc în calitate de repre-
zentant al Municipiului Cluj-Napoca, că aceste 
demersuri s-au început împotriva oamenilor în 
plină pandemie. În timp ce primarul declara că 
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orașul Cluj nu lasă pe nimeni în urmă, acesta 
începea demersuri în instanță prin care cerea ca 
persoanele nevoiașe să fie evacuate chiar și din 
unitățile de locuit din Pata Rât și să fie transforma-

te, împreună cu copiii lor, în persoane fără acoperiș 
deasupra capului. El a pregătit minuțios a doua 
evacuare a acestor persoane, prima lor evacuare 
fiind planificată la fel de minuțios în anul 2010 de 
către primarul Sorin Apostu, iar între timp nu s-a 
îngrijit ca persoanele care au nevoie de locuințe 
sociale să aibă acces efectiv la ele. Instrumentarul 
și mecanismele acestor proceduri de evacuare 
sunt puse în aplicare de către Direcția de Patri-
moniu, iar Direcția de Asistență Socială și Medicală 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca nu oferă protecție adecvată împotri-
va evacuărilor forțate și deprivărilor locative la care 
sunt expuse  persoanele cu venituri mici și cele 
suferind de efectele excluziunii sociale, precum și 
copiii acestora.
Vă atragem atenția asupra faptului că astfel de 
demersuri inumane și ilegitime, precum cele ale 
primăriei clujene, contribuie la agravarea exclu-
ziunii sociale a persoanelor pe care acum de un 
deceniu le-a aruncat și segregat la marginea 
Clujului, în apropierea gropilor de gunoi ale ora-
șului, precum și la perpetuarea intergenerațională 
a stigmatizării și rasializării romilor. De aseme-
nea, aceste demersuri contravin angajamentelor 
politice asumate de statul român în combaterea 
sărăciei și marginalizării sociale, în contracararea 
antițigănismului, cât și în domeniul incluziunii cetă-
țenilor români de etnie romă.
Vă solicităm de urgență, să interveniți la primăria 
Municipiului Cluj-Napoca și personal la domnul 

1 -  În 02.07.2021 am trimis o scrisoare de urgență către 
primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, în care i-am 
cerut să renunțe la evacuările la care ne referim și în acest 
Apel, până nu le asigură familiilor în cauză o locuință 
socială adecvată. Nu am primit răspuns de la el nici până 
acum. 

2 - https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Ra-
port_de_activitate_CNCD_pe_anul_2011.pdf.

primar Emil Boc, pentru a-l convinge să nu facă 
încă un act inuman față de romii evacuați odată în 
2010, pentru a-l convinge să oprească evacuarea 
acestora din modularele din Pata Rât până când 

nu le poate asigura o alternativă locativă, adică o 
locuință socială adecvată în oraș. Situația este de 
mare urgență, mai ales din punctul de vedere al 
unei familii ce a primit somație de evacuare în 30 
iunie 2021, cu riscul major de a fi evacuată prin exe-
cutare silită la 8 zile după primirea acestei somații.
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Vă trimitem prezenta cerere laolaltă cu cele 16 
familii care ne-au solicitat sprijin fiind confruntate 
cu riscul de a li se demola locuințele și a deveni 
persoane fără acoperiș deasupra capului.

Cele 16 familii locuiesc pe Calea Dezmirului f.n (fos-
ta str. Cantolui f.n) din Cluj-Napoca, mai precis în 
zona construcțiilor industriale (Magazie identificată 
prin Nr cadasatral 304679-C8, precum și construc-
țiile Rampe cu Nr Cadastral 304679-C9 și 304679-
C10) și pe terenul dintre aceste construcții și Calea 

Dezmirului. Conform informațiilor înregistrate la 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, 
proprietățile identificate prin numărele cadastrale 
304679 (teren) și 304679 C1-C12 (construcții) sunt 
întabulate începând din 2002 ca fiind în proprieta-
tea Statului Român prin Ministerul Transporturilor, 
iar Compania Națională de Căi Ferate CFR SA are 
drept de concesiune asupra acestor proprietăți pe 
o perioadă de 49 de ani.

Am început demersuri pe lângă Compania Regio-
nala CF Cluj și Primăria Municipiului Cluj- Napoca 
pentru a identifica persoanele/ compania/ institu-
ția care în 20.07.2020 a somat verbal cele 16 familii, 
fără a se fi prezentat și fără a fi prezentat vreun 
document în acest sens, ca ele să își demoleze 
locuințele informale construite pe acest teren și să 
părăsească zona până la finalul lunii iulie 2020.

Ne adresăm instituțiilor Dumneavoastră pentru a 
susține cele 16 familii aflate în riscul de a deveni 
persoane fără acoperiș deasupra capului în cazul 
în care cineva (persoană privată/ companie/ insti-
tuție publică) ar demola locuințele lor informale și 
le-ar evacua din aceste locuințe fără a le acor-
da locuințe publice adecvate. Evacuarea forțată 
(adică evacuarea fără oferirea unei alternative 

24 07 2020 Cerere sprijin pentru 16 familii de pe strada 
Cantonului f.n. (Calea Dezmirului) din Cluj-
Napoca, amenințate cu evacuarea forțată

Către
Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-
Napoca
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 
Cluj, Instituția Prefectului Avocatul Poporului
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației
Autoritatea Națională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
Agenția Națională pentru Romi

I.
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locative adecvate) este ilegitimă conform mul-
tor reglementări internaționale la care România 
este semnatară ca stat. Evacuarea forțată, care 
transformă persoanele confruntate cu sărăcia în 

persoane fără acoperiș deasupra capului sau fără 
locuință adecvată, este un act care prezintă un risc 
deosebit față de cei afectați de această evacu-
are în perioada pandemiei. Știm bine: chiar dacă 
starea de urgență, în timpul căreia evacuările prin 
executare silită au fost suspendate, nu mai este 
în vigoare, numărul persoanelor cu risc de infec-
tare cu Covid-19 este în creștere exorbitantă. Iar 
rămânerea fără adăpost crește exponențial riscul 
de infectare.

Vă rugăm să faceți uz de atribuțiile Dumneavoas-
tră și să le oferiți familiilor în cauză alternative 
locative adecvate conform prevederilor legislației 
românești la care facem referire în punctul III al ce-
rerii noastre. Acum ele sunt amenințate să devină 
persoane fără acoperiș deasupra capului. Dincolo 
de acest moment, însă, ele locuiesc de ani și zeci 
de ani de zile în condiții inadecvate și nesiguranță, 
dreptul lor la o locuință socială adecvată fiindu-le 
negat de multă vreme.

Vă solicităm să informați toate cele aproximativ 170 
de familii care formează o așezare informală, con-
form Legii 161/2019, pe str. Cantonului f.n. în vecină-
tatea magaziei CFR despre planurile de dezvoltare 
care privesc spațiul în care locuiesc în prezent, și să 
le acordați sprijin tuturor în accesarea unor locuin-
țe sociale adecvate.

Cu privire la situația locativă a celor 16 familii men-

ționăm:

Dintre cele 16 familii, în anii trecuți au depus cereri 
de locuințe sociale către Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca 10 familii, însă, până acum nu le-a fost 
asigurat accesul în fapt la locuințe sociale.
Printre cele 16 familii există și un caz de familie 
evacuată de 10 ani dintr-o clădire retrocedată fără 
atribuirea unei locuințe sociale alternative, și un 
caz de o persoană a cărei părinți au fost evacuați 
dintr-un imobil restituit.
Printre cele 16 familii există cel puțin 12 cazuri eva-
cuate din diverse spații publice (terenuri, clădiri) de 
pe raza municipiului Cluj-Napoca, care au rămas 
persoane fără adăpost de la mijlocul anilor 1990. 
Acestora, respectiv familiilor lor, primăria Cluj- Na-
poca le-a oferit soluții temporare de locuire pe 
strada Cantonului f.n (pe baza unor autorizații și 
protocoale încheiate de primăria Cluj-Napoca cu 
Fundația Ajutorul Familiei în anii 2003 și 2005, pre-
cum și cu Organizația Creștină Ecce Homo în 2004 
și 2005; sau pe baza unor acte eliberate pe numele 
unor persoane fizice cu privire la acordul de a-și 
construi o baracă în zonă până la găsirea altor 
soluții locative). De atunci, familiile respective s-au 
extins, copiii de atunci au devenit adulți, și-au în-
temeiat propriile familii și, neavând resurse pentru 
chirii private respectiv neprimind locuință socială 
de la primărie, și-au construit noi barăci improvi-
zate în spațiile pe care le-au mai găsit goale pe str. 
Cantonului f.n.

II.
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Dintre persoanele ce compun aceste familii, 28 
sunt copii.
Printre persoanele din aceste familii se află 7 per-
soane cu dizabilități sau suferinde de boli cronice 

pensionate de boală.
Dintre ele, 13 persoane au fost incluse în procese-
le din instanță din 2011 și 2012, intentate împotriva 
locuitorilor de pe str. Cantonului de către Compa-
nia Națională de Căi Ferate SA, proces care s-a 
finalizat cu respingerea cererii CFR prin sentințe 
irevocabile.

Privind obligația autorităților administrației publice 
de a găsi soluții locative adecvate pentru familiile 
amenințate cu evacuarea menționăm următoa-
rele:

Conform Legii nr. 161/2019 pt completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urba-
nismul, gospodăriile afectate formează o așezare 
informală.
Pe terenul menționat locuiesc 16 familii. Ele întru-
nesc criteriile definiției așezărilor informale, deoare-
ce: sunt mai mult de 3 gospodării; zona de locuire 
în cauză s-a dezvoltat spontan sau informal; 
locuitorii nu au acte de proprietate sau închiriere 
pe acest teren; așezarea informală este situată 
la periferia municipiului Cluj-Napoca; unele din 
locuințele improvizate în această așezare informa-
lă sunt realizate din materiale recuperate, altele din 
materiale de construcții convenționale. Așezarea 
este o așezare caracterizată de excluziune, segre-

gare și marginalizare socială. Oamenii nu au acces 
la utilități, condițiile în care trăiesc, pun în pericol 
sănătatea lor. Dar sunt constrânși să locuiască în 
astfel de condiții, deoarece nu au resurse finan-

ciare suficiente pentru a închiria sau o cumpăra 
o locuință socială în oraș, și nu au primit locuință 
socială de la primărie.
Conform Legii 161/2019, autoritățile administrației 
publice județene și locale au obligația să găseas-
că soluții pentru așezările informale identificate 
pe teritoriul lor. Respectiv, după posibilități, să le 
legalizeze, sau, dacă acest lucru nu este posibil, să 
acorde locuințe sociale ocupanților acestor așezări 
informale și să implementeze proiecte și programe 
destinate acestora, corelate cu programele de 
asistență socială.
În mod explicit, Art. 27.1 al Legii 161/2019, Alin (2) pre-
vede că Primarul prin structurile specializate privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, control și dis-
ciplină în construcții, asistență socială și sănătate 
publică, respectiv poliția locală, are printre altele și 
obligația menționată la litera (e): „în cazul în care 
reglementarea prevede desființarea parțială sau 
totală a așezărilor informale respective, asigură 
relocarea locuitorilor acestora, în următoarele 
condiții: oferirea de soluții alternative de locuire, fie 
prin asigurarea de locuințe sociale, fie prin sprijin 
în reconstrucția locuințelor pe terenuri echipate 
edilitar, identificate și puse la dispoziție de autori-
tățile administrației publice locale, în condițiile legii; 
informarea și consultarea prealabilă a locuitorilor 
aflați în situații de relocare cu privire la alternativele 
posibile și obținerea acordului acestora.”
Persoanele afectate fac parte din grupuri vulnera-
bile conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011.

III.
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Art. 53, alin. (2) și Art. 56, alin. (1) al Legii 292/2011 
prevede că, în vederea prevenirii şi combaterii 
sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin 
politicile publice iniţiate, statul asigură accesul per-

soanelor vulnerabile, persoanelor şi familiilor fără 
venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără 
adăpost, victimelor traficului de persoane, precum 
şi persoanelor private de libertate toate drepturi-
le fundamentale ale omului, printre ele dreptul la 
locuinţă.
Persoanele afectate aparțin categoriei persoanelor 
marginalizate social conform Legii privind preve-
nirea și combaterea marginalizării sociale (Legea 
116/2002).
Art. 25, alin. (1) al Legii 116/2002 prevede obligația 
consiliilor locale de a asigura accesul persoanelor 
şi familiilor marginalizate la locuinţă şi la serviciile 
publice de strictă necesitate, conform încadrării în 
categoria de persoană sau familie marginalizată 
stabilită de Art. 48 și Art. 49 al Hotărârii Nr. 1149 din 
17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor privind 
prevenirea și combaterea marginalizării sociale, 
precum și de Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat.
În cele 16 familii sunt 7 persoane cu dizabilități, care 
trebuie să beneficieze de drepturile prevăzute de 
Legea privind protecția drepturilor persoanelor cu 
handicap (Legea 448/2006).
Art. 6, alin. (1) al Legii 448/2006 prevede dreptul 
persoanelor cu handicap la locuință. Iar Art. 20, 
alin. (1), precum și Art. 79, alin. (1) prevede obligația 
autorităților statului român de a respecta drepturile 
persoanelor cu handicap.
În cele 16 familii sunt 28 copii care trebuie să bene-

ficieze de drepturi conform Legii privind protecția 
drepturilor copiilor (Legea 272/2004).
Art. 48, alin. (2) al Legii 272/2004 prevede obligația 
statului de a asigura  tuturor copiilor satisface-

rea nevoilor de locuință (pe lângă alte nevoi) în 
cazul în care părinții nu pot asigura satisfacerea 
acestor nevoi. Iar Art. 49, alin. (5) prevede obligația 
administrației publice centrale și locale de a iniția 
programe și a asigura resurse pentru serviciile 
destinate copiilor cu handicap.
Semnatari/ familii afectate:
16 familii

Cu sprijinul:

Căși sociale ACUM!
Blocul pentru Locuire
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire
Asociația E-Romnja
Dreptul la Oraș
RomaJust
Asociația Quantic
Romani Criss
Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei
Fundația AltArt
Asociația ColectivA
Colectiva Urzica
România – Țara Muncii Ieftine
Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România
Asociația Studenților Romi - Romano Suno

Institutul pentru Solidaritate Socială
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17 12 2020 Acțiuni organizate cu ocazia comemorării a 10 
ani de la evacuarea din Coastei

Evenimentul „Un deceniu de luptă” organizat de 
Asociația Comunitară a Romilor din Coastei și Căși 
sociale ACUM! este dedicat comemorării a 10 ani 
de la evacuarea de pe str. Coastei și mutarea for-
țată în Pata Rât a 350 de persoane de etnie romă.
Spre regretul nostru, a trebuit să adaptăm inițiativa 
noastră la condițiile restricțiilor legate de pande-
mia Covid-19. Din păcate, nu putem fi împreună cu 
toți susținătorii la acțiunile stradale pe care le vom 
derula pe 17.12.2020.
Vă invităm să urmăriți și să distribuiți pe facebo-
ok mesajele anti-evacuare, anti-rasiste și pentru 
dreptate locativă, pe care le vom transmite live pe 
Facebook din diverse locații ale Clujului în această 
zi între orele 11.00-17.00: pe fosta str. Coastei, în fața 
primăriei, la casele modulare și pe str. Cantonului 
din Pata Rât.
Dacă doriți, puteți trimite mesaje pe aceeași cale 
cu #stopevacuarilorfortate

Un deceniu de luptă: un 
deceniu de la evacuare 
din str. Coastei în Pata 
Rât
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Dezbaterea publică online „Un deceniu de luptă” 
este organizată de Căși sociale ACUM! cu ocazia 
comemorării a 10 ani de la evacuarea de pe str. 
Coastei și mutarea forțată în Pata Rât a 350 de 
persoane de etnie romă.
Ea aduce laolaltă activiste și activiști care militează 
pentru diverse cauze socio-politice și care, de-a 
lungul ultimului deceniu, au contribuit la mișcarea 
antirasistă pentru dreptate locativă din Cluj.
Momentul organizării acestei discuții constituie o 
provocare imediată pentru noi toți: cum ne (re)

organizăm mai departe urmărind cauzele noastre 
socio-economice într-un context politic dominat de 
o dreaptă unită anti-socială și o alianță extremistă 
conservatoare.

Un deceniu de luptă: 
Dezbatere despre locuire 
la intersecția mișcărilor 
sociale

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/vide-
os/836440400487452/

Acțiunile stradale din 17 decembrie vor fi urmate de 
dezbaterea publică online derulată în 18 decembrie 
de la ora 19.00.
Aceasta este și cadru pentru lansarea expoziți-

ei-arhivă online, a broșurii despre mișcarea locati-
vă din Cluj și a nr. 13 al ziarului Cărămida, realizate 
cu această ocazie de Căși sociale ACUM!

Până atunci urmăriți filmul realizat de Căși sociale 
ACUM! în aprilie 2020 cu titlul “Amintiri de la margi-
ne: Lupta noastră pentru locuire.” El este accesibil 
aici:

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/vide-
os/737894330266072

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/vide-
os/3501069713341891

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/vide-
os/223707999133924

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/vide-
os/396405438357592

https://www.youtube.com/watch?v=sHlD4C5zvqI

Comemorăm împreună evacuarea din 17.12.2010.
Laolaltă încurajăm continuarea mișcării crescute 
din această revoltă.

Pe fosta strada Coastei

La primarie

La casele modulare din Pata Răt

Pe str. Cantonului din Pata Răt
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Dezbaterea este precedată în 17 decembrie de 
acțiuni stradale dedicate comemorării evacu-
ării de pe str. Coastei, cât și continuării mișcării 
crescute din revolta împotriva acesteia. Ea 
este și cadru pentru lansarea expoziției-arhivă 
online “10 ani - lupta continuă”, a broșurii “Un 
deceniu de luptă pentru dreptatea locativă” 
și a nr. 13 al ziarului Cărămida, realizate cu 
această ocazie de Căși sociale ACUM!
Până la întâlnirile noastre din 17-18 decembrie, 
vă invităm să vizionați filmul realizat de Căși 

sociale ACUM! în aprilie 2020 cu titlul “Amintiri 
de la margine: Lupta noastră pentru locuire.” El 
este accesibil aici:

Participantele și participanții dezbaterii vor aborda subiecte 
legate de militantismul lor și relația acestuia cu locuirea:

Linda Greta, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei și 
Căși sociale ACUM!: Comemorarea evacuării de pe str. Coas-
tei și solidaritatea inter-etnică
Maria Stoica, Căși sociale ACUM!: Ziua de 17 decembrie, ziua 
împotriva evacuărilor de pretutindeni
Magda Matache, the FXB Center at Harvard University: Critica 
rasismului de mediu și dreptul de a locui într-un mediu 
sănătos
Veda Popovici, FCDL: Dincolo de intervenție și caritate: soli-
daritatea radicală în luptele pe termen lung la FCDL și Căși 
Sociale Acum!
Carmen Gheorghe, E-Romnja: Feminismul intersecțional și 
mobilizarea în rețele pentru cauze interconectate
Mihaela Drăgan, Teatrul feminist Giuvlipen: Lupta pentru 
teatrul rom de stat, lupta pentru dreptul la locuire
Lorand Maxim, Casa Tranzit: Angajamente socio-politice în 
spații culturale independente
Ioana Floarea, Blocul pentru Locuire: BPL și Alianțe (im)posibi-
le: locuire și inegalități de clasă
Enikő Vincze, Căși sociale ACUM!: Activismul politic antirasist 
pentru dreptate locativă în fața alianței dintre statul capitalist 
și piață
Nóra Ugron, a szem: Platforme media critice, ca parte din și 
reflecție asupra mișcărilor sociale
George Zamfir, Căși sociale ACUM!: Evacuările ca parte a 
politicii de stat în producția de clase sociale
Sorin Gog, Institutul pentru Solidaritate Socială, moderator

https://www.youtube.com/watch?v=sHlD4C5zvqI

•

•
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Broșura este o auto-reflecție asupra apariției și 
evoluțiilor mișcării noastre de-a lungul ultimu-
lui deceniu. Prezentând etapele sale atât dintr-o 
perspectivă conceptuală sau ideologică, cât și din 
punctul de vedere al materialelor create, atragem 
atenția asupra unor fenomene interconectate: 
ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sără-
cite, rasismul instituțional și structural manifestat în 
evacuări forțate, segregarea teritorială și socială, 
locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate, cri-
teriile de atribuire de locuințe sociale, fondul locativ 

public, preponderența producției de locuințe pentru 
profit prin dezvoltare imobiliară, împovărarea unor 
categorii largi de oameni cu costurile locuirii și criza 
locuirii în general.

Un deceniu de luptă 
pentru dreptatea locativă


