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1 introducere 

“În continuu este un miros neplăcut şi aerul este nerespirabil atunci când gunoiul este ars în locul din 
apropierea noastră. Atât fumul cât şi mirosul ne intoxică. Nu putem ţine geamurile deschise ca să aeri-
sim casa. Trebuie să ne punem hainele la uscat în casă, pentru că afară se impregnează mirosul în ele”. 

„Nici măcar nu ne simţim în sigurantă aici. Sunt haite de câini peste tot, în număr mare. Trebuie să 
mergem îmrenuă cu soţiile şi copii atunci când se duc la staţia de autobus, ca să îî apărăm de animale. 
Când vine seara, majoritatea se retrag în case, puţini au curajul sa stea afară”.

Interviu cu o persoană de etnie romă în vâsrtă de 62 de ani, Pata-Rât, noiembrie 2012

În data de 17 decembrie 2010 aproximativ 56 de familii rome incluzând 270 de persoane 
dintre care cel puţin 106 minori au fost evacute din strada Coastei situată în centrul oraşului 
Cluj-Napoca din nord-vestul României. Familiile au primit o notificare doar de o zi cu privire 
la evacuare. De mai bine de 20 de ani aceste familii au locuit pe strada Coastei. De aici au fost 
mutate la Pata-Rât, o zonă industrială poluată ce constituie şi zona de depozitare a deşeurilor 
din oraş. Autorităţile municipale au acordat cazare pentru 40 de familii în locaţii modulare 
sub-standard, de 18 metri pătraţi. Celor 16 familii rămase nu li s-a oferit niciun fel de cazare 
aşa încât s-au alăturat celor repartizate, determinând supraaglomerarea. 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că evacuarea, relocarea şi 
izolarea familiilor la Pata-Rât a constituit discriminare etnică şi a sancţionat contravenţional 
municipalitatea cu aproximativ 2000 EUR (8000 RON).1 Până în prezent, nicio soluţie nu a 
fost adoptată cu privire la situaţia în care se află familiile evacuate, nu a fost asigurată o aco-
modare alternativă adecvată pentru aceştia şi nu s-a stabilit vreo compensaţie pentru bunurile 
proprietate personală pierdute cu ocazia evacuării şi a distrugerii locuinţelor.

Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) acordă asistenţă juridică familiilor care 
trăiesc acum în Pata-Rât, în contextul demarării unor proceduri administrative şi civile împot-
riva municipalităţii. Acestea privesc acordarea de compensaţii pentru daunele produse precum 
şi relocarea famililor din zona în care trăiesc, respectiv solicitarea unor informaţii de interes 
public şi documentele care au stat la baza evacuărilor şi a constucţiilor modulare de locuit. 

De asemenea, ERRC a sprijinit comunitatea în procesul de înfiinţare a unei asociaţii 
non-guvernamentale, denumită Asociaţia Comunitară a Romilor din Coastei, prin intermediul 
căreia persoanele respective să aibă o voce mai puternică în militarea pentru respectarea 
propriilor drepturi. 

1 Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării (NCCD), Comunicat de presă referitor la deciziile Colegiului di-
rector al CNCD din data de 15.11.2011, disolnibil la: http://www.cncd.org.ro/presa/Comunicate-de-presa/
Comunicat-de-presa-referitor-la-deciziile-Colegiului-director-al-CNCD-din-data-de-15-11-2011-124/. 

http://www.cncd.org.ro/presa/Comunicate-de-presa/Comunicat-de-presa-referitor-la-deciziile-Colegiului-director-al-CNCD-din-data-de-15-11-2011-124/
http://www.cncd.org.ro/presa/Comunicate-de-presa/Comunicat-de-presa-referitor-la-deciziile-Colegiului-director-al-CNCD-din-data-de-15-11-2011-124/
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introduCErE

Acest material constituie un element de măsurare a impactului pe care evacuarea din strada 
Coastei l-a produs asupra familiilor, după o perioadă de doi ani de la respectiva acţiune. Con-
cluziile s-au realizat prin intermediul derulării de către ERRC în luna noiembrie a acestui an a 
unui număr de interviuri cu aproximativ 199 de persoane de etnie romă relocate la Pata--Rât, 
în 40 de locuinţe modulare şi 14 locaţii improvizate. 

Concluzii cheie

Condiţii de locuit: 
 ● Spaţiul mediu de locuit este de 4.01 metri pătraţi. Fiecare spaţiu sanitar este utilizat în 

comun de cel puţin 17 persoane. 
 ● 92% dintre rezidenţi indică faptul că în locuinţele lor este prezent mucegai. 
 ● 89% dintre rezidenţi indică faptul că nu au facilităţi corespunzătoare pentru gătit. 
 ● Nu există conectare directă la apă în locuinţele modulare şi nici apă caldă. Sistemul de 

încălzire este asigurat doar prin lemene de foc iar 11 locuinţe nu au electricitate. 

Angajare şi condiţii economice:
 ● Venitul mediu a scăzut cu 30%, în timp ce toate persoanele înregistrează costuri supli-

mentare pentru condiţiile de trai şi transport în noua locaţie. 
 ● 28% din adulţii care lucrau anterior evacuării sunt acum şomeri. 
 ● Rata de somaj înregistrată la nivelul adulţilor din comunitate a crescut cu peste 20% de 

la data evacuării şi a ajuns acum la 49%. 

Educaţie: 
 ● 25% dintre copii indică faptul că sunt subiect al unor remarci rasiste la şcoală, cu o rată 

de creştere de 5.7% anterior evacuării. 
 ● 14 copii (19.4 %) au fost refuzaţi la înscrierea şcolară după evacuare, fiind nevoiţi a se 

transfera la o altă şcoală. 
 ● 10% din copii au fost înscrişi în instituţii şcolare pentru copii cu dizabilităţi mintale, în 

raport cu data anterior evacuării când nu s-au înregistrat astfel de înscrieri. 

Sănătate:
 ● 30% din rezidenţi indică unele boli fizice după data evacuării, cu o creştere de 14%. 
 ● 17% dintre rezidenţi identifică o scădere a nivelului de sănătate comparativ cu perio-

ada anterior evacuării. 
 ● Timpul mediu de aşteptare a unei ambulanţe este estimat la aproximativ 92 de minute. 

Anterior evacuării era estimat la 11.5 minute. 
 ● Cu diferite ocazii ambulanţele au refuzat să răspundă la apeluri iar în alte cazuri unii 

rezidenţi au aşteptat între 2.5 şi 3 ore sosirea ambulanţei. 
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Romii	au	fost	evacuaţi	forţat	şi	au	fost	relocaţi	in	Patat	Rat,	unde	locuiesc	complet	segregaţi	
de	restul	oraşului.

FotograFie: Mirela Chiorean

2 Evacuarea 

În data de 15 December 2010 reprezentanţi ai autorităţilor municipale din Cluj-Napoca au in-
format locatarii din strada Coastei cu privire la faptul că trebuie să depună o cerere de acordare 
a unei locuinţe sociale pentru persoane fără adăpost până la prânz în ziua următoare. A doua zi, 
tuturor persoanelor li s-a solicitat să îşi împacheteze lucrurile. În data de 17 decembrie aproape o 
sută de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi poliţie, însoţite de camioane şi buldozere au trecut la 
evacuarea a 56 de familii: 40 dintre acestea deţineau locuinţele în chirie de la Consiliul local, restul 
informal. Locuinţele acestora au fost imediat demolate. Autorităţile nu au prezentat acte care să 
autorizeze evacuarea. Aceasta s-a efectuat la o temperatură exterioară de minus 10 grade Celsius, 
contrar prevederilor legale române cu privire la interzicerea unor astfel de acţiuni în perioada de 
iarnă.2 Bunurile personale, mobilă, parchet, geamuri au fost distruse cu ocazia demolării. Terenul 
din strada Coastei a fost acordat Bisericii Ortodoxe Române la scurt timp după alegerile electorale, 
motiv pentru care unii analişti politici consideră mutarea ca fiind o acţiune calculată politic. 

Ne-au evacuat in mijlocul iernii. Am stat în frig şapte ore împreuna cu fetiţa mea de 3 săptămâni. Ne-
au spus că o să avem căldură pe foc de lemne în noile locuinţe. Când am ajuns acolo am găsit umezeală, 
aer rece şi nimic altceva. Am primit lemne de foc după trei luni când era aproape de primăvară. 

Interviu cu un tânăr rom în vârstă de 25 de ani, Pata-Rât, noiembrie 2011 

Pănâ la sosirea în Pata-Rât, autorităţile municipale au obligat cele 40 de familii să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţe fără ca acestea să aibe posibilitatea de a citi respec-
tivele contracte sau de a vedea locuintele. 

2 Romania, Codul de Procedura Civila, Articolul 578, index 1. 
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EvaCuarEa

 
Garanţii îMPotriva EvaCuărilor forţatE în roMânia 

Articolul 11 din Constituţie prevede faptul că România se obligă să respecte obligaţiile ce 
derivă din tratatele la care este parte precum şi faptul că tratatele ratificate de Parlament sunt 
parte a dreptului intern. România este parte la Pactul Internaţional cu privire la Drepturile 
Ecomonice, Sociale şi Culturale (ICESCR), care recunoaşte în Articolul 11(1) “dreptul oricărei 
persoane la un nivel de trai adecvat pentru sine şi familia sa, incuzând nutriţie, îmbracăminte şi 
locuinţăa adecvată, precum şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de locuit . […]. Comitetul 
ONU cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale care monitorizează implemen-
tarea acestui tratat a considerat că evacuările forţate sunt prima facie incompatibile cu Pactul 
Internaţional privind drepturile sociale, economice şi culturale. În Comentariul General nr. 7 
sunt definite garanţiile relvante împotriva evacuărilor forţate incluzând: 

 ● Oportunitatea pentru o consultare reală între persoanele afectate şi reprezentanţi 
ai statului; 

 ● Notificare adecvată şi rezonabilă pentru toate persoanele afectate anterior datei sta-
bilite pentru evacuare; 

 ● Informare cu privire la evacuarea stabilită, şi, în cazurile aplicabile, informaţii disponi-
bile în timp rezonabil cu privire la scopul alternativ pentru care urmează a fi folosit 
terenul sau locuinţa în cauză, în special atunci când sunt afecate grupuri de persoane

 ● Oficiali guvernamentali sau reprezentanţi ai acestora trebuie să fie prezenţi în cursul 
evacuării; 

 ● Toate persoanele care participă la evacuare trebuie să fie identificate corespunzător; 
 ● Evacuarile nu trebuie să fie desfăşurate în condiţii meteorologice dificile sau noap-

tea, cu excepţia cazului în care persoanele afectate îşi exprimă consimţământul; 
 ● Acordare de remedii; şi 
 ● Acordare de asistenţă juridică persoanelor în nevoie pentru obţinerea de compensaţii 

în justiţie.

Pata-Rât constituie o zona limitrofă a municipiului, localizată la aproximativ şapte kilometri de cen-
trul oraşului Cluj-Napoca. Este singura zonă de depozitare a deşeurilor din oraş, operaţională din 
anul 1973. Deşi zona trebuia să fie închisă cu mult timp în urmă, cercetarile ERRC relevă faptul că 
aceasta este încă uzuală. O analiză cu privire la condiţiile de mediu din zona Pata-Rât indicau faptul 
că apa de suprafaţă conţine cantităţti importante de poluanţi şi a categorizat impactul ca fiind de: 
“mediu degradant, impropriu pentru vieţuit”.3 Potrivit analizei ERRC, şi o companie farmaceutică 
din Cluj a depozitat deşeuri în zona respectivă. Deşi zona a fost închisă oficial datorită nerespectării 
standarelor europene cu privire la obligaţiile de managment a deşeurilor,4 acesta este totuşi utilizată. 

Zona din jurul gropii de gunoi din Pata-Rât a constituit de mai mult timp locaţia unor 
comunităţi de romi în privinta cărora există percepţii puternic negative în mod particular, 
deoarece aceştia trăiesc lângă groapa de gunoi a oraşului. 

3 Gabriela-Emilia Popita, Contributions to the Efficiency of  the Household Waste Management Systems (Case Study: Cluj 
county), Summary, disponibil la: 193.231.20.119/doctorat/teza/fisier/373, .Section 6.1.3.5.

4 A se vedea ERRC la: http://www.errc.org/cms/upload/file/romania-pata-rat-17-january-2011.pdf. 

http://www.errc.org/cms/upload/file/romania-pata-rat-17-january-2011.pdf
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3 Măsurarea impactului Evacuării 

ERRC a organizat interviuri cu 199 de rezidenţi a 50 de locuinţe din Pata-Rât: 35 familii care 
trăiesc în locuinţe modulare sub-standard acordate de autorităţi şi alte 15 în locuinţe improvi-
zate în aceeaşi locaţie. Acestor din urmă familii nu le-au fost acordate locuinţe deoarece nu au 
fost înregistrate oficial în strada Coastei. 

3.1 discriminare, excludere şi pierderea siguranţei 

Evacuarea din strada Coastei şi relocarea la Pata-Rât a avut un puternic impact negativ asupra 
vieţilor persoanelor implicate. Dintr-o comunitate bine stabilită, cu o poziţie de lungă durată 
şi cu acces la servicii, persoanele evacuate au fost mutate la periferia oraşului, lângă zona de 
deşeuri, departe de centru. 

Stigma asociată cu zona respectivă a avut un impact major asupra persoanelor evacuate. Dacă 
anterior evacuării doar 5.5% dintre rezidenţi au indicat faptul că s-au simtit discriminaţi, ulte-
rior evacuării 37.1% dintre intervievaţi s-au identificat ca victime ale discriminării. Persoane 
care anterior nu s-au confruntat cu discriminarea au declarat că au întâmpinat excludere în 
accesul la educaţie, angajare, muncă şi sănătate ulterior evacuării, deoarece trăiesc în Pata-Rât. 

Un număr semnificativ de rezidenţi nu deţin acte de identitate ulterior evacuării: 50.7% nu au 
act de identitate înregistrat pe noua adresă şi 20.1% nu deţin asigurare medicală înregistrată 
la noua lor reşedinţă. Pe de altă parte, datorită percepţiei discriminatorii a publicului în raport 
cu romii din zona în care trăiesc, rezidenţii au declarat că sunt foarte reticenţi în a-şi înregistra 
actele pe Pata-Rât. O femeie de etnie romă a declarat că s-a înregistrat pentru o selecţie de per-
sonal la o companie de curăţenie însă i s-a sups că nu este angajată după ce a declarat adresa 
ei din Pata-Rat. O altă femeie de etnie romă a declarat că personalul medical dintr-un spital a 
schimbat imediat aşternutul curat de pe o masă de examinare cu unul folosit anterior, când au 
constatat că aceasta locuieşte în Pata-Rât.

Toţi cei 199 de rezidenţi intervievaţi din Pata-Rât au declarat că nu se simt în siguranţă nici pen-
tru sine nici pentru copii lor în noua locaţie în comparaţie cu perioada în care locuiau în strada 
Coastei. Situarea izolată a zonei, în afara oraşului precum şi localizarea acesteia lângă groapa de 
deşeuri a municipiului sunt factori care explică acest sentiment. Există şi alţi factori legaţi de se-
curitate, precum probleme legate de haite agresive de câini vagabonzi. Mulţi rezidenţi au declarat 
că au fost muşcaţi de câini. Monitorul local al ERRC s-a confruntat cu o situaţie similară, fiind 
atacat de o haită de câini, cu ocazia unei vizite în Pata-Rât, având nevoie de ajutorul localnicilor. 

În afara izolării fizice, zona este foarte slab conectată la serviciile de transport public. Cea mai 
apropiată staţie de autobus se află la o distanţă de 2,5 km iar cea mai apropiată şcoală este la 5 km 
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Familiile de romi evacuate din Pata rat se confrunta cu discriminarre si izolare in noua lor locatie.

FotograFie:  Mirela Chiorean 

distanţă. Alte facilităţi, clinici medicale precum şi majoritatea oportunităţilor de angajare, sunt 
localizate la 5 sau mai mulţi kilometri de Pata-Rât. Distanţa cauzează dificultăţi de menţintere a 
unui loc de muncă, de participare la şcoală sau de acces la servicii precum cele de sănătate. 

Chiar şi acum, rezidenţii din Pata-Rât cărora le-au fost acordate locuinţe modulare de către 
municipalitate, nu au siguranţa posesiei: contractele lor expiră în anul 2013. Ei declară că 
autorităţile municipale le-au spus în mod neoficial că locuinţele nu vor mai fi disponibile pen-
tru ei. După ce au fost deja evacuaţi din strada Coastei, rezidenţii se tem că vor fi evacuaţi din 
nou şi mutaţi într-o zonă mai izolată decât în prezent. Situaţia este în mod particular precară 
pentru cei care locuiesc în spaţii improvizate. Aceştia declară că reprezentanţii autorităţilor 
le-au spus să îşi ridice construcţii în Pata-Rât însă nu au nici un fel de documentaţie sau 
permisiune cu privire la respectivele locaţii, ceea ce scade probabilitatea ca ei să primească o 
acomodare alternativă adecvată în cazul unei noi evacuări. 

 

3.2 Condiţii de locuit

Locuinţele acordate de autorităţile locale după evacuare constituie spaţii modulare cu o 
singură cameră de 18 m2 pentru o familie. În acest spaţiu locuiesc, mănâncă, fac baie şi dorm. 
Rezidenţii au declarat că spaţiul mediu de trai a scăzut de la aproximativ 6.33 metri pătraţi per 
persoană înainte de evacuare la 4.01 metri per persoană după evacuare.
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Acest spaţiu este cu mult sub standardul prevăzut de legea română pentru locuinţa 
socială. Dimensiunea medie e unei familii indicate de rezidenţii din Pata-Rât este de 4.3 
persoane. Legea locuinţei prevede un minimum de 115 metri pătraţi pentru 4 persoane 
într-o locuinţă socială, cu un spaţiu utilizabil de 74 de metri pătraţi. De asemenea, fiecare 
unitate de locuire socială trebuie să includă o baie, o cameră separată şi spaţii de dormit.5 
Unităţile de locuire din Pata-Rât conţin patru spaţii individuale unite la un loc, şi împart 
aceeaşi unitate sanitară, ceea ce presupune că fiecare unitate sanitară este utilizată de 
patru familii, respectiv de mai mult de 17 persoane. Nu există facilităţi de apă în fiecare 
spaţiu individual. Fiecare unitate formată din cele 4 spaţii individuale beneficiază de o 
singură conexiune la apă, dar asigură doar apă rece. 

StandardE Privind loCuinţa adECvată 

Comentariul General nr. 4 al Comiteului ONU privind Drepturile Sociale, Economice şi 
Culturale reglementează standardul locuinţei adecvate astfel cum este prevăzut în Arti-
colul nr. 11 (1) din Pactul cu privire la Drepturile Sociale, Economice si Culturale. Acesta 
include 7 aspecte din prisma cărora se analizează adecvarea lucuinţei: securitatea posesiei, 
disponibilitatea serviciilor, materialelor, facilităţilor şi infrastructura, disponibilitatea, lo-
cuibilitatea, accesibilitatea, locaţia şi adecvanţa culturală. 

Unele dintre elementele prevăzute de Comentariul General nr. 4 şi care sunt extrem de 
relevante pentru rezidenţii din Pata-Rât sunt următoarele: 

 ● Toate persoanele trebuie să deţină un grad de securitate a posesiei ce garantează 
protecţie juridică împotriva evacuării forţate, hărţuirii sau altor ameninţări;

 ● Toţi beneficiarii dreptului la o locuinţă adecvată trebuie să aibă acces sustenabil la 
resurse naturale, apă potabilă, energie pentru gătit, căldură şi iluminat, sanitaţie şi 
facilităţi pentru spălat, stocare de hrană, facilităţi de drenare a apei şi servicii de urgenţă;

 ● Locuinţa adecvată trebuie să fie locuibilă, în sensul în care asigură locatarilor un 
spaţiu adecvat şi protecţie împotriva frigului, umidităţii, căldurii, ploii, vântului sau 
altor ameniţări a sănătăţii, deseuri, sau vectori de boli;

 ● Locuinţa adecvată trebuie să fie situată într-o locaţie care permite access la opţiuni de 
angajare, servicii medicale, şcoli, centre de îngrijire a copilului sau alte facilităţi sociale; 

 ● Locuinţele nu trebuie să fie construite în zone poluate sau în imediata proximitate a 
surselor de poluare care ameninţă dreptul la sănătate al locatarilor.

89% dintre respondenţii din Pata-Rât nu au facilităţi corespunzătoare pentru gătit, în timp 
ce 83% au declarat că deţineau anterior facilităţi în locuinţele din strada Coastei. Gătitul se 
realizează pe unităţi improvizate la foc de lemne pe care familiile le-au instalat. Fără a avea 
access direct în fiecare spaţiu individual, şi fără apă caldă, apa trebuie transportată şi încălzită 
atât pentru a asigura hrana cât şi pentru spălat. Soba este singura sursă de încălzire în spaţiul 
individual. Când unul din membrii familiei face baie restul aşteaptă în afara spaţiului de locuit 
deoarece nu există spaţiu privat disponibil. 

5 Romania, Legea locuintei 114/1996, Anexa Nr. 1, disponibila la: http://www.cdep.ro/legislatie/eng/vol49eng.pdf. 

http://www.cdep.ro/legislatie/eng/vol49eng.pdf
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Deoarece hrana sau apa caldă este preparată în spaţiu închis, aerul în interior este cald şi umed 
creând condiţii perfecte pentru mucegai şi umezeală. Interiorul este slab ventilat. Locatarii 
au indicat faptul că nu pot deschide geamurile sau uşile datorită mirosurilor care emană de 
la depozitarea deşeurilor, ceea ce exacerbează problemele de locuit. Rezidenţii din cele 35 de 
spaţiile modulare şi 11 din cele 15 improvizate au declarat că în interior există mucegai. În 
comparaţie, doar patru familii au indicat prezenţa mucegaiului în casele anterior situate în 
strada Coastei. Prezenta mucegaiului este indicatorul principal al umezelii, iar Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii recunoaşte acest factor ca amenintare la sănătatea persoanei. Expunerea 
la mucegai şi umezeală în locuinţă creşte exponenţial riscul infecţiilor respiratorii şi al asmului. 
Copii şi persoanele în vârstă sunt în mod particular expuşi la risc.6 

Adiţional, 14 locuinţe nu au racordare la apă, inclusiv şapte locuinţe modulare; 5 locuinţe 
sunt fără încălzire, inclusiv trei locuinţe modulare; 4 locuinţe nu sunt racordate la electricitate, 
inclusiv două locuinţe modulare. 

3.3 Educaţie 

Copii de vârstă şcolară întâmpină probleme serioase ulterior evacuării la Pata-Rât: 25% dintre 
copii au indicat faptul că sunt subiect al unor remarci rasiste la şcoală, în timp ce doar 5.7% 
au indicat acest lucru anterior evacuării. Copii sunt strigaţi la şcoala “ţiganii din Pata-Rât” şi 
“ţiganii din groapă”. 

Paisprezece copii (19.4% din cei inclusi in interviuri) au fost obligaţi să schimbe şcoala ulte-
rior evacuării. Jumătate din cei care au schimbat şcoala au indicat faptul că s-au confruntat cu 
remarci rasiste. Aceşti copii au frecventat şcoli în Cluj Napoca însă le-a fost refuzată continu-
area claselor după ce au fost înregistraţi la adresa nouă din Pata-Rât. Potrivit respondenţilor, 
părinţii copiilor neromi au ameninţat că îşi vor retrage copii atunci când au aflat că au fost 
înscrişi la şcoală copii din Pata-Rât. Confruntat cu astfel de ameninţări, directorul şcolii a re-
fuzat să permită copiilor romi continuarea la clasele şcolii. Unul dintre respondenţi notează că 
anterior copilul său nu a avut dificultăţi la şcoală însa ulterior, dupa ce acesta a avut o serie de 
note proaste, a primit o recomandare din partea profesorului de a înscrie copilul într-o clasă 
educaţională specială. Părinţii au dus copilul la un control medical însă s-a confirmat că nu 
era nevoie de o asemenea măsură. După ce au înscris copilul într-o altă şcoală, rezultatele sale 
s-au îmbunătăţit semnificativ. 

Persoanele intervievate au indicat faptul că aproximativ 10% dintre copii de vârstă şcolară din 
Pata-Rât au fost plasaţi în şcoli speciale pentru copii cu dizabilitati mintale uşoare chiar dacă 
anterior nu au fost înscrişi în astfel de unităţi sau clase. Părinţii acestor copii indică faptul că 
au fost înscrişi în facilităţi segregate deoarece locuiesc în Pata-Rât. 

6 World Health Organisation, Damp and Mould. Health Risks, Prevention and Remedial Actions, disponibil la: http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/78636/Damp_Mould_Brochure.pdf, 3. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/78636/Damp_Mould_Brochure.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/78636/Damp_Mould_Brochure.pdf
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De asemenea, opt copii care anterior nu au întâmpinat probleme la şcoală au indicat alte 
dificultăţi, ulterior evacuării, în timp ce patru copii cu vârsta între 14 şi 15 ani nu mai 
frecventează cursurile şcolii, ulterior evacuării. 
 
Şcolile frecventate de copii din Pata-Rât sunt situate între cinci şi opt kilometri distanţă de 
Pata-Rât. Există un autobus disponibil, dar acesta pleaca doar o dată pe zi la aproximtiv ora 
7.00 dimineaţa şi se întoarce o singură dată la ora 2:00 dupa-amiază. Copii au diferite ore de 
şcoală în funcţie de vârsta acestora şi şcoala la care sunt înscrişi. Chiar dacă orele de curs încep 
la ora 10, singurul autobus disponibil este la ora 7. Unii copii lipsesc la orele de după-masă 
deoarece ultimul autobus ajunge la Pata-Rât la ora 2. 

Activităţile extra-şcolare au suferit mult datorită distanţei şi a timpului consumat doar cu 
transportul după şcoală. Majoritatea copiilor au renunţat la aceste activităţi. Sporturile, dansul 
sau alte preocupari asemănătoare sunt lucruri care aparţin de trecut. Copii romi evacuaţi forţat 
la Pata-Rât nu mai au acces la un mediu corespunzător în care să-şi exercite abilităţile sau să 
socializeze cu alţi tineri de vârsta lor. 

3.4 Sănătate 

“După ce am aşteptat 3 ore ambulaţa, nici măcar nu au vrut sa vină până în faţa casei, şi mi-au spus 
să cobor dealul pe picioare, deşi fizic nu puteam să o fac”. 

Interviu cu o femeie de etnie romă în vârstă de 28 de ani, Pata-Rât, noiembrie 2012

Starea de sănătate a celor evacuaţi s-a înrăutăţit în mod semnificativ în ultimii doi ani: 30% dintre 
cei intervievaţi au declarat că suferă de o boală fizică în comparaţie cu doar 16% anterior evacuării. 
Întrebaţi cu privire la propria evaluare a stării de sănătate, 17% au indicat o deteriorare a sănătăţii 
ulterior evacuării. Respondenţii au identificat probleme de respiraţie, problemele pulmonare, care 
ar putea fi legate de prezenţa mucegaiului în locuinţe. 6% au declarat existenţa unor situaţii de 
discriminare în accesul la servicii medicale ulterior evacuării, situaţii ce nu au fost raportate anterior.

În general, mulţi dintre cei evacuaţi au încă acces la medicul lor de familie sau la facilităţi medi-
cale însă distanţa fizică în raport cu noua locaţie şi lipsa mijloacelor de transport public face 
mult mai dificil accesul la aceste servicii. Ca rezultat, familiile evacuate recurg mult mai des la 
serviciile medicale de urgenţă. Locatarii au indicat faptul că ambulanţele sunt reticente să vină 
la Pata-Rât. Cu ocazia a patru apeluri, inclusiv când o mamă a solicitat asistenţă medicală pen-
tru copilul său în vârstă de 3 ani, ambulanţa a refuzat să vină la Pata-Rât. În diferite ocazii, lo-
catarii au asteptat între 2,5 şi 3 ore până la sosirea ambulanţei. Într-unul din cazuri, ambulanţa 
a sosit după doar 2 ore şi cinci apeluri telefonice pentru asistenţă. 

Persoanele intervievate au estimatat timpul de reacţie urmare a unui apel la serviciile de 
urgenţă. În strada Coastei, din oraş, timpul mediu de asteptare a fost estimat la 11.5 minute. 
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În Pata-Rât timpul estimat este de 92 de minute. Aici nu este vorba doar de o diferenţă uriaşă 
în timpul de aşteptare, cât este o claritate, în sensul în care 92 de minute sunt inaceptabile ca 
timp de aşteptare şi un răspuns neadecvat pentru o situaţie de urgenţă. 

3.5 angajare şi condiţii economice 

“Eu sincer nici măcar nu vreu să îmi schimb actul de identitate la noua adresă.Vecinii mi-a spus cât 
de mult se schimbă atitudinea unui angajator, sau medic când văd unde locuiesc. Firma nu te mai sună 
niciodată, doctorul spune tot felul de insulte sau nu te bagă în seamă. La fel e şi cu poliţia. Dacă văd 
scris în document Pata Rât, automat devin suspicioşi şi găsesc ceva să te amendeze”. 

Interviu cu o persoană de etnie romă, în vârstă de 40 de ani, Pata-Rât, noiembrie 2012

Familiile evacuate la Pata-Rât relevă faptul că situaţia lor economică a fost în mod negativ 
afectată de evacuare. Venitul mediu a scăzut cu 30% de la data evacuării. În plus, 90% dintre 
locatari declară costuri suplimentare referitoare la locul de reşedinţă, în particular costuri de 
transport spre şi din oraş. 

Rata somajului a crescut de la 29% înaintea evacuării la 49% după evacuare. Douăzeci de per-
soane care lucrau înaintea evacuarii nu mai au de muncă acum. Găsirea unui loc de muncă a 
devenit mult mai dificilă datorită distanţei crescute faţă de oportunităţile de muncă, dezavuarea 
reţelelor sociale, şi discriminarea la care sunt expuşi locatarii din Pata-Rât. Persoanele intervievate 
au indicat faptul că au fost refuzate la angajare în mod direct pentru că locuiesc în Pata-Rât. 

Din numarul celor intervievaţi, 50% din cei ce primeau ajutoare sociale înainte de evacuare nu 
mai sunt beneficiari ai acestor alocaţii. Unii au indicat faptul că datorită lipsei actului de identitate 
sau a altor documente referitoare la noua adresă nu au putut accesa servicii sociale. De aseme-
nea, au indicat faptul că dezavantajul asociat cu obţinerea unui nou act de identiate cu adresa din 
Pata-Rât, este cu mult mai mare decât acela de a primi beneficii sociale: datorită discriminării cu 
care se confruntă atunci când arată actul de identiate cu adresa la Pata-Rat, aceştia preferă să îşi 
menţină vechiul act de identitate fără a putea beneficia de anumite servicii sociale. 
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4 Concluzii 

Evacuarea din anul 2010 a avut un impact semnificativ în toate sferele vietii rezidenţilor din 
strada Coastei. Nu doar că persoanele evacuate trăiesc acum la marginea gropii de gunoi a 
oraşului, relocaţi din centru, însă acum se confruntă cu discriminarea şi alte obstacole în ac-
cesul la o serie de drepturi fundamentale. Persoanele evacuate au avut de suferit din punct 
de vedere economic, iar statutul lor de sănătate s-a înrăutăţit. Copii întâmpină discriminare şi 
segregare în educaţie iar nivelul de somaj al adulţilor cu vârstă de muncă a crescut. 

În cei doi ani de la evacuare, autorităţile locale au eşuat a raspunde în mod adecvat la încălcările 
clare ale drepturilor persoanelor evacuate. Condiţiile sub-standard de locuire acordate de ace-
stea eşuează total a se ridica la nivelul obligaţiilor asumate de România cu privire la o locuinţă 
adecvată sau cu privire la nevoile persoanelor implicate, amplasate în condiţii de nesiguranţă 
şi într-o zonă poluată. Evacuarea din Decembrie 2010 pune în primejdie viitorul a 270 de per-
soane care au trăit într-o comunitate integrată şi stabilită în Cluj-Napoca. De la data evacuarii, 
trei copii s-au născut, însă şi aceştia întâmpina acelaşi viitor nesigur şi incert în Pata-Rât. 
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5 recomandări

ERRC se adresează autorităţilor locale şi naţionale pentru a răspunde următoarelor recomandări: 

 ● Aacordarea de locuinţe alternative şi adecvate într-o zona întegrată din Cluj-Napoca şi 
stabilirea de adrese permanente pentru persoanele evacuate, în conformitate cu stand-
ardele de locuire naţionale şi internaţionale; 

 ● Realizarea unei analize de impact a evacuării pentru a calcula costurile economice 
suporate de membrii comunităţii în urma evacuării şi acordarea de compensaţii pentru 
pierderile suferite; 

 ● Tragerea la raspundere a reprezentanţilor statului ori persoanelor private responsa-
bile de acte de discriminare împotriva romilor din Pata-Rât în accesul la servicii de 
sănătate, educaţie sau angajare; 

 ● Contracararea efectelor negative ale evacuărilor forţate prin asistenţă acordată 
comunităţii pentru accesarea serviciilor publice, accesul la educaţie, servicii de sănătate, 
angajare şi oportunităţi de muncă; 

 ● Realizarea unei analize independente de mediu, cu privire la sol, aer şi apă în Pata-
Rât pentru a determina nivelul de contaminanţi de risc asupra sănătăţii şi asigurarea 
asistenţei medicale corespunzătoare; 

 ● Rezolvarea imediată a situaţiilor cu privire la copii din Pata-Rât înscrişi în unităţi spe-
ciale de învăţământ în vederea transferării în unităţi educaţionale normale, şi rezolvarea 
urgentă a altor situaţii de discriminare şi abuz a copiilor din Pata-Rât în şcoli locale; şi

 ● Organizarea de întâlniri regulate între reprezentanţi ai şcolilor, inspectoratului şcolar, 
medici, municipalitate şi comunitate în vederea stabilirii unor măsuri de intervenţie 
integrate în raport de nevoile comunităţii.



Centrul	European	pentru	Drepturile	Romilor	(ERRC)	este	o	organizaţie	internaţională	
de	interes	public	care	îşi	desfăşoară	activitatea	în	domeniul	combaterii	rasismului	
faţă	de	romi	şi	a	încălcării	drepturilor	omului	în	ceea	ce-i	priveşte	pe	romi.	Abor-
darea	ERRC	implică	preluarea	în	instanţă	a	cazurilor	strategice,	advocacy	la	nivel	
internaţional,	dezvoltare	de	cercetări	şi	politici,	precum	şi	derularea	de	programe	de	
formare	pentru	activiştii	romi.	ERRC	are	statut	consultativ	pe	lângă	Consiliul	Europei	
şi	pe	lângă	Consiliul	Economic	şi	Social	al	Organizaţiei	Naţiunilor	Unite.	

challenging discrimination  promoting eqUality

În	data	de	17	decembrie	2010	aproximativ	56	de	familii	rome	au	fost	evacute	din	
strada	Coastei	situată	în	centrul	oraşului	Cluj-Napoca	Români.	De	mai	bine	de	20	de	
ani	aceste	familii	au	locuit	pe	strada	Coastei,	de	unde	au	fost	mutate	forţat	la	Pata-
Rât,	o	zonă	industrială	poluată	ce	constituie	şi	locaţia	de	depozitare	a	deşeurilor	din	
oraş.	Consiliul	Naţional	pentru	Combaterea	Discriminării	a	constatat	că	evacuarea	şi	
relocarea	familiilor	la	Pata-Rât	a	constituit	discriminare	etnică.	Până	în	prezent,	nicio	
soluţie	nu	a	fost	adoptată	cu	privire	la	situaţia	în	care	se	află	familiile	evacuate,	nu	a	
fost	asigurată	o	acomodare	alternativă	adecvată	pentru	aceştia	şi	nu	s-a	stabilit	vreo	
compensaţie	pentru	bunurile	pierdute	cu	ocazia	evacuării.	Acest	material	constituie	
un	element	de	măsurare	a	impactului	pe	care	evacuarea	din	strada	Coastei	l-a	produs	
asupra	familiilor	după	o	perioadă	de	doi	ani	de	la	respectiva	acţiune	şi	relevă	prob-
leme	semnificative	în	ceea	ce	priveşte	locuirea,	angajarea,	sănătatea	şi	experienţele	
de	discriminare	ale	acestor	familii.


