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SCRISOARE DESCHISĂ CU PRIVIRE LA  

SITUAŢIA LOCUITORILOR DIN PATA RÂT 
ŞI NOUL CENTRU DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR 

Cluj, 23.03.2012. 

 

 

În atenţia 
Primăriei Cluj-Napoca 

 Domnului Primar Radu Moisin 
 Domnului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală Aurel Mocanu 
Consiliului Local Cluj-Napoca 

 Doamnei Consilier Steluţa Cataniciu (PNL)  
Domnei Consilier Claudia Anăstase (PSD) 
Domnului consilier Csoma Botond (UDMR) 

Consiliului JudeţeanCluj 

Domnului Preşedinte Alin Tişe 
Domnului Vice-preşedinte Alexandru Coroian   

 Doamnei Vice-preşedinte Emőke Fekete 
 

 

Vă adresăm această scrisoare deschisă în urma discuţiilor recente privind problemele cu care se 
confruntă locuitorii din zona străzii Pata Rât şi Cantonului, discuţii prilejuite de întâlnirile 
comune cu reprezentanţii Amnesty International în perioada 16-19 martie 2012. Citiți declarația 
publică Amnesty International despre întâlniri aici: 
<http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR39/003/2012/en/cd6f5895-082d-4e92-8f54-
09b98202835d/eur390032012en.pdf>. Precum și raportul AI despre situația persoanelor evacuate 
de pe strada Coastei aici: <http://livewire.amnesty.org/2012/03/22/the-families-from-coastei-
street-keep-fighting-%E2%80%93-support-their-call-for-justice/>. 

Contextul actual este îngrijorător şi solicită intervenţia urgentă a instituţiilor dumneavoastră. În 
20.03.2012 a început demararea lucrărilor de execuţie a Centrului de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Cluj, situat în apropierea fostei rampe de gunoi de la Pata Rât. Lucrările 
afectează viaţa de zi cu zi din zona rezidenţială a locuinţelor sociale construite de către Primăria 



2 

 

Cluj-Napoca pe “Colina Verde – Noul Pata Rât”, a locuitorilor de pe strada Cantonului şi ai celor 
din cartierul privat “Dallas”.  

 

Salutăm semnarea de către Primăria Cluj-Napoxa şi Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite 
a proiectului de asistenţă tehnică ce se va demara cu începere din aprilie 2012, în partneriat cu 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.  Conform proiectului publicat pe site-ul UNDP, 
proiectul se va desfăşura pe trei mari componente: dezvoltare comunitară; identificarea nevoilor 
familiilor din Pata Rât; şi capacitarea administrativă a autorităţilor locale. Sperăm că prin acest 
proiect autorităţile locale vor începe imediat elaborarea strategiei privind programul integrat de 
locuire şi incluziune socială în zona metropolitană Cluj pentru perioada 2012-2020, precum şi a 
unui proiect pilot dedicat comunităţilor marginalizate de romi din Pata Rât, care să răspundă 
nevoilor de locuire ca parte a unui program integrat cu măsuri educaţionale, ocupaţionale, de 
sănătate publică, dezvoltare comunitară şi desegregare. Ne exprimăm însă îngrijorarea că buna 
desfăşurare a proiectului de asistenţă tehnică, ce presupune muncă în comunităţile din zona Pata-
Rât şi Cantonului, va fi pusă în pericol de demararea lucrărilor de ecologizare şi solicităm 
instituţiilor dumneavoastră să preîntâmpine posibilele probleme.  

Ne exprimăm bucuria că judeţul Cluj beneficiază de un proiect de 76 de milioane de euro din 
finanţare europeană pentru Centrul Integrat de Management al Deşeurilor, care oferă soluţia atât 
de necesară pentru închiderea şi ecologizarea vechii rampe de gunoi, o sursă continuă de poluare. 
Vă semnalăm însă o contradicţie revoltătoare: deşi se cunoştea gradul inadmisibil de toxicitate al 
vechii gropi de gunoi, totuşi consiliul local a aprobat construcţia de locuinţe sociale în apropierea 
acesteia şi relocarea a 47 de familii dintre cele 76 evacuate de pe strada Coastei, în aceste 
locuinţe sociale modulare, în decembrie 2010.  

În spiritul responsabilităţii sociale corporatiste şi a condiţionărilor sociale pentru demararea 
proiectelor structurale de regenerare urbană, invităm reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj şi 
al firmei care a câştigat licitaţia de realizare a proiectului să recunoască şi să recompenseze 
munca depusă ani de-a rândul de către sutele de persoane care trăiesc în zona Pata-Rât “Dallas” 
şi pe vechea rampă de gunoi, asigurând forţă de muncă ieftină pentru reciclarea deşeurilor în 
condiţii deosebit de periculoase.  

 

Prin acţiunea culturală de azi, 23.03.2012, Performance “Şi eu sunt gunoier”, precum şi prin 
această Scrisoare deschisă, membri gLOC atenţionează Primăria şi Consiliul Municipiului Cluj-
Napoca, precum şi Consiliul Judeţean Cluj cu privire la problemele alarmante ale locuitorilor 
din Pata Rât. Atragem atenţia asupra faptului că aceste probleme au rămas nesoluţionate 
şi trebuie tratate de urgenţă prin soluţii imediate de îmbunătăţire temporară a condiţiilor 
de viaţă din zona Pata Rât, până când demersurile întreprinse în urma proiectului de 
asistenţă tehnică îşi vor face simţite efectele:  

- Asigurarea transportului în comun prin care se facilitează accesul celor care trăiesc în 
această zonă marginală şi izolată la educaţie şcolară, locuri de muncă şi diverse servicii 
publice;   

- Asigurarea serviciilor medicale primare în cabinetul existent, dar nefolosit din zona Pata 
Rât, precum şi a două mediatoare sanitare care să deservească cele patru comunităţi de 
acolo; 
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- Acceptarea de către consiliul local al unui sistem de distribuire a fondului de locuinţe 
sociale care să susţină prin măsuri afirmative persoanele cele mai dezavantajate, printre 
acestea persoane de etnie romă din Pata Rât;  

- Soluţionarea problemelor întâmpinate de familiile din Pata Rât cu copii ce urmează să fie 
înscrişi în clasa întâi sau în clasa pregătitoare conform noii Legi a Educaţiei, prin măsuri 
care asigură şcolarizarea lor desegregată, evitarea orientării lor către şcoli ajutătoare 
pentru copii cu nevoi speciale şi prevenirea abandonului şcolar;  

- Obligarea companiei care a executat lucrările caselor modulare din noul Pata Rât (Colina 
Verde) de a face reparaţiile necesare la imobilele construite din bani publici aflate în 
perioada de garanţie, în condiţiile în care rezidenţii nu au dreptul să realizeze aceste 
reparaţii pe cont propriu;  

- Găsirea unor soluţii temporare pentru a conecta casele improvizate din zona Colina Verde 
– “Noul” Pata Rât la utilităţi, ţinând cont de acceptul verbal al autorităţilor locale că 
familiile evacuate de pe strada Coastei, care nu au primit contracte pentru locuinţele 
sociale, îşi pot construi locuinţe în proximitatea acestora;  

- Protecţia persoanelor de pe strada Cantonului, aflate sub riscul evacuării în lumina 
procesului intentat împotriva lor de către CFR Cluj; 

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

- Autorităţile locale (atât Primăria şi Consiliul Municipiului Cluj-Napoca, cât şi 
Prefectura şi Consiliul Judeţean), precum şi companiile care au câştigat licitaţia 
pentru lucrările noului centru de management al deşeurilor au obligaţia 
instituţională de a se responsabiliza faţă de circa cele 2,000 de persoane care locuiesc 
în zona Pata Rât şi de a asigura măsuri de protecţie în favoarea lor prin proiectul 
lor de 76 de milioane de euro. Aceste măsuri includ, printre altele:  

o Contribuţie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a accesului la bunuri şi servicii 
ale celor care doresc să trăiască în continuare în zonă;   

o Contribuţie la programul de dezvoltare dedicat comunităţilor din Pata Rât, care să 
răspundă nevoilor de locuire ca parte a unui proiect integrat cu măsuri 
educaţionale, ocupaţionale, de sănătate publică, dezvoltare comunitară şi 
desegregare;   

o Înscrierea persoanelor care doresc să lucreze la noul centru de management al 
deşeurilor la cursuri de calificare aferente; 

o Asigurarea unor locuri de muncă la centrul de management al deşeurilor pentru 
locuitorii din Pata Rât.   

 

 

 

Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice, organizaţie voluntară fără statut juridic propriu şi ne-
afiliat politic, constituit în ianuarie 2011 prin coaliţia mai multor organizaţii civice locale şi 
naţionale, universitari, artişti, profesori şi cetăţeni clujeni, îşi exprimă convingerea că municipiul 
Cluj-Napoca va putea deveni capitală culturală europeană doar dacă soluţionează în mod 
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sustenabil problema incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile, inclusiv a familiilor rome. Ne 
exprimăm speranţa că proiectul tehnic al centrului de management al deşeurilor va fi 
implementat prin asumarea responsabilităţii sociale corporatiste. Avem încrederea că autorităţile 
locale care au avut capacitatea să implementeze un proiect de mediu de asemenea anvergură au 
şi capacitatea de a pune în practică programe sociale complexe şi sustenabile.    

 
 
 
Membrii gLOC: 
Ernest Creta, comitetul de locatari Noul Pata Rât 

Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acţiune Socială 

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

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

 


