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LOCALITĂȚI 
Pavlikeni,  Bulgaria 

Stara Zagora,  Bulgaria 

Brno,  Republica Cehă 

Sokolov,  Republica Cehă 

Helsinki,  Finlanda 

Jyväskylä,  Finlanda 

Lille Metropole,  Franța 

Strasbourg,  Franța 

Aghia Varvara,  Grecia 

Megara,  Grecia 

Besence,  Ungaria 

Mátraverebély,  Ungaria 

Mantova,  Italia 

Bologna,  Italia 

Aiud,  România 

Cluj-Napoca,  România 

Hrabušice,  Slovacia 

Rakytník,  Slovacia 

Cordoba,  Spania 

Madrid,  Spania 

Medway,  Marea Britanie 

Acest rezumat este parte integrantă a proiectului Agenției Uniunii Europene pentru 

Drepturi Fundamentale (FRA) intitulat „Angajament Local pentru Incluziunea 

Romilor” (LERI). LERI este o cercetare calitativă derulată în cadrul „Programului 

multi-anual pentru romi”, dezvoltat la nivelul agenției. Acest program a fost 

conceput ca răspuns la comunicarea Comisiei Europene referitoare la strategiile 

naţionale în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice şi sociale a romilor până în 

2020 – cadru european comun. LERI aduce împreună autorități locale și rezidenți ai 

localităților, în particular de etnie romă, pentru a studia modul în care aceștia din 

urmă pot fi efectiv implicați în acțiunile de integrare a romilor și pentru a identifica 

atât aspectele funcționale ale acestor acțiuni, cât și cele nefuncționale și cauzele ce 

conduc la acestea. Scopul proiectului este de a facilita angrenarea tuturor actorilor 

locali, incluzându-i pe romi, într-un efort comun de punere în practică a incluziunii 

romilor. Experiența acumulată și lecțiile învățate pe parcursul acestui proces vor 

contribui la îmbunătățirea designului, implementării și monitorizării politicilor și 

acțiunilor de integrare a romilor la nivel local. 

LERI este primul proiect FRA care utilizează metodologia cercetării acțiune 

participative. Prin identificarea factorilor cheie care conduc la succesul sau eșecul 

acțiunilor de integrare la nivel local, proiectul contribuie la îmbunătățirea planificării 

unor programe eficiente de integrare pe viitor. În același timp, facilitarea 

angajamentului la nivel local conduce la implicarea  tuturor celor vizați de politicile 

publice dezvoltând capacitatea lor de a deveni parteneri egali ai administrațiilor 

locale și ai societății civile și asigurând atingerea unui consens cu privire la măsurile 

care trebuiesc luate și monitorizarea implementării acestora. Proiectul este derulat 

în 21 de localități situate în 11 state membre  ale Uniunii Europene (Bulgaria, 

Republica Cehă, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovacia, Spania 

și Marea Britanie).  

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme/local-engagement
http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme/local-engagement
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0049&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0049&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0049&from=RO
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Cluj-Napoca, România 

Privire de ansamblu asupra 

contextului la nivel național 

Potrivit Recensământului din 2011, 3,2 % 

din populația României este de etnie romă 

(619.007 persoane).1 După cum reiese din 

harta de mai jos, aceasta este inegal 

distribuită pe teritoriul României. 

 

Procentul etnicilor romi la nivelul judeţelor 

din România, conform Recensământului 

populației și locuințelor 2011 

În judetul Mureş află cel mai mare procent 

de romi (8,78 % din populaţie). În rândul 

județelor cu o populaţie semnificativă de 

romi, Mureş este urmat de Bihor (6,13 %), 

de judeţele din partea de sud Dâmboviţa 

(5,06 %) şi Călăraşi (8,05 %), de judeţele 

situate în sud-vestul României Dolj, 

(4,37 %) şi de judeţul Cluj (Cluj-Napoca, 

municipiul reședință de județ fiind una din 

cele două localități în care proiectul  LERI 

este implementat), în care procentul 

etnicilor romi este de 3,46 % din 

populaţie.  În județul Alba, unde proiectul 

LERI este de asemenea implementat, un 

procent semnificativ din populație (4,7 %) 

sunt romi. 

                                                      
1 Institutul național de statistică (2011),  
Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011, 
disponibil la: 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
(Toate link-urile au fost accesate la data de 9 
October 2015). 
2 Radu, M. (2011), România – Promovarea 
Incluziunii Sociale a Romilor, Comisia Europeană, 
Directoratul General Ocuparea Forţei de Muncă, 
Afaceri Sociale şi Incluziune, CRI(2014)19, 

Etnicii romi se confruntă cu dezavantaje în 

toate domeniile vieţii, incluzând educaţia, 

angajarea şi locuirea. Rata de înscriere a 

romilor în învăţământul public este în mod 

tradiţional mai scăzută decât aceea a 

populației non-rome. Disparitățile sunt 

evidente încă de la nivelul învățământului  

preşcolar (rata de înscriere în învățământ 

fiind de 31 % în comparaţie cu 70 % 

pentru populaţia majoritară) şi continuă la 

nivelul învăţământului secundar (rata de 

înscriere fiind de 17 % în rândul romilor 

respectiv 69 % pentru restul populației). 

În consecinţă, nivelul de alfabetizare este 

mai scăzut în rândul romilor (69 %) decât 

al non-romilor (96 %).2 

În ceea ce privește prezența pe piața 

muncii, bărbaţii sunt cei care de obicei 

asigură subzistența în gospodăriile 

romilor. După cum indică rezultatele unor 

studii, numai 53 % dintre bărbaţii romi 

lucrează cu contract de muncă în 

comparaţie cu 73 % dintre bărbaţii non-

romi. Munca ocazională (informală şi fără 

contract, ca zilieri) este de trei ori mai 

frecventă în rândul romilor decât al non-

romilor.3 În afară de faptul că în general 

este vorba de o muncă ce necesită un nivel 

minim de calificare, un nivel ridicat al 

discriminării faţă de romi constituie o 

barieră în plus în ceea ce privește accesul 

acestora la piaţa muncii.4 

Comunităţile de romi se află în cea mai 

mare măsură în mediul rural sau la 

marginea oraşelor, având astfel condiţii de 

locuit mult mai precare decât cele ale 

populației non-rome. Multe dintre 

locuinţele romilor sunt supra-aglomerate, 

găzduind în medie 5-6 persoane, spre 

deosebire de media naţională care este de 

Strasbourg, 3 June 2014, p.10, disponibil la: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&la
ngId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tabl
eName=news. 
3 Ibid, p. 11. 
4 Consiliul Europei, Comisia europeană împotriva 
rasismului şi intoleranţei (ECRI) (2014), Raportul 
ECRI despre Romania, CRI(2014)19, Strasbourg, 3 
June 2014, p.36.  

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/%20(Toate
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/%20(Toate
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
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3-4 persoane.5 Numărul persoanelor care 

locuiesc în gospodării cărora le lipseşte cel 

puţin una dintre utilităţile de bază, cum ar 

fi bucătărie în interior, duş sau toaletă este 

mai mare în cazul romilor (peste 85 %) 

decât în cazul populației non-rome (mai 

puţin de 60 %).6 În plus, mulţi romi se 

confruntă cu dificultăţi privind statutul 

legal al locuinţelor. Doar 3 % dintre non-

romi întâmpină această problemă, în timp 

ce în cazul etnicilor romi procentul se ridică 

la 21 %.7 

Din 1990, romii au fost recunoscuți ca 

minoritate etnică. Conform articolului 6 din 

Constituţia României, statul recunoaşte şi 

garantează drepturile persoanelor care 

aparţin minorităţilor naţionale, ca dreptul 

de a-şi menţine, dezvolta şi exprima 

identitatea etnică, culturală, lingvistică şi 

religioasă.8 

Partida Romilor a fost creată în 1992 ca 

organizaţie non-guvernamentală în baza 

Legii nr. 68 din 15 iunie 1992, având 

dreptul de a participa la alegerile locale şi 

naţionale. Ca și în cazul altor grupuri 

etnice minoritare acesteia îi este garantat 

un loc în  Camera Deputaților (camera 

inferioară a Parlamentului Romaniei).9  

În anul 2000, s-a înfiinţat Oficiul Naţional 

pentru Romi (în cadrul Ministerului 

Informațiilor Publice), iar în 2003 acesta a 

fost transformat în Oficiul pentru 

Problemele Romilor, în final devenind 

Agenţia Naţională pentru Romi, ce 

funcţionează în cadrul Secretariatului 

                                                      
5 Radu, M. (2011), Romania – Promovarea 
incluziunii sociale a romilor, Bruxelles, Comisia 
Europeană, p.14, disponibil la: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&la
ngId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tabl
eName=news. 
6 FRA (Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi 
Fundamentale) (2012), Situaţia Romilor in 11 State 
Membre ale Uniunii Europene, Luxemburg, Oficiul 
pentru Publicații al Uniunii Europene, p. 23.  
7 Radu, M. (2011), România – Promovarea 
Incluziunii Sociale a Romilor, Comisia Europeană, 
Directoratul General Ocuparea Forţei de Muncă, 
Afaceri Sociale şi Incluziune, p.10, disponibil la: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&la
ngId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tabl
eName=news. 

General al Guvernului României, din anul 

2004.10 În anul 2000, prima strategie 

guvernamentală s-a axat pe 

"îmbunătățirea situației romilor". A doua 

strategie (elaborată în 2011) a vizat 

"incluziunea socială a cetățenilor români 

aparținând minorității rome", reflectând 

astfel o schimbare considerabilă a 

atitudinii guvernamentale asupra 

incluziunii romilor. În conexiune cu aceste 

strategii guvernamentale a fost stabilită o 

structură de guvernare pe mai multe 

niveluri, prin crearea unor funcţii de expert 

rom, mediator şcolar rom, inspector 

şcolar, profesori de limba romani, cât şi 

mediator sanitar rom, atât la nivel local cât 

şi la nivel judeţean.  

Organizaţiile non-guvernamentale pentru 

romi au fost angajate în inițierea și 

susținerea mai multor măsuri de politici 

publice asumate de guvernele României 

încă din anii ’90. Programele din perioada 

de pre-aderare la Uniunea Europeană au 

dat un impuls proiectelor de incluziune, 

însă doar unele au fost sustenabile  pe 

termen lung. Aderarea la Uniunea 

Europeană a adus oportunităţi noi de 

finanţare pentru organizaţiile (civice) non-

guvernamentale, însă în multe cazuri a 

contribuit la transformare lor în furnizoare 

de servicii supuse riscului de a-şi pierde 

rolul politic anterior sau atitudinea critică, 

datorită dependenţei faţă de finanţare. 

Consultările publice cu ONG-urile rome 

sunt de cele mai multe ori descrise ca fiind 

formale11  şi adesea manipulate de către 

marile partide politice. 

8 România, Constituția României, actualizată și 
republicată, 31 octombrie 2003, disponibil la: 
http://www.usuuc.ro/data/_uploaded/downloads/co
nstitutia-romaniei-actualizata.pdf. 

9 Oprescu, D. (2011), Minorităţile naţionale din 
România, In Sfera Politicii, No. 158/ April 2011. 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/158/art04-
Oprescu.php.  
10 Preoteasa, A.M., Cace, S., Duminică, G. (2009), 
Strategia națională de îmbunătățire a situației 
romilor: vocea comunităților, Bucharest, Editura 
Expert, available at: 
www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/10-
RAPORT_tipar-p-ro.pdf  
11 Moisă, F., Rostaș, I.A., Tarnovschi, D., Rădulescu, 
I.S.D., Andersen, T.S. (2013), Civil society 
monitoring report on the implementation of the 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
http://www.usuuc.ro/data/_uploaded/downloads/constitutia-romaniei-actualizata.pdf
http://www.usuuc.ro/data/_uploaded/downloads/constitutia-romaniei-actualizata.pdf
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/158/art04-Oprescu.php
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/158/art04-Oprescu.php
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/10-RAPORT_tipar-p-ro.pdf
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/10-RAPORT_tipar-p-ro.pdf
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Informații despre localitate  

Orașul Cluj-Napoca este centrul 

administrativ al județului Cluj, Instituția 

prefectului și Consiliul Județean Cluj fiind 

situate aici. Din punct de vedere economic 

este considerată cea mai puternică și mai 

competitivă zonă din Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest. Cluj-Napoca este 

imaginat ca un “oraș competitiv” (în cadrul 

zonei limitrofe denumită Zona 

Metropolitană Cluj), iar prin HG nr. 998 din 

2008, a fost desemnat unul dintre Polii de 

Creștere din România. 12  

Din cei 324.576 de locuitori ai orașului, 1 

% (3.273 locuitori) s-au declarat ca fiind 

etnici romi.13 Marginalizarea romilor săraci 

în Cluj a rezultat în producerea unui 

ghetou (în zona Pata Rât, aflată lângă 

rampa de gunoi a orașului), fiind totodată 

exemplificată și de existența altor grupuri 

de romi localizate mai central, care sunt în 

pericol de evacuare (printre ele și familiile 

de pe strada Stephenson). Apariţia unui 

ghetou precum cel din Pata Rât nu este 

unică în România.14 Totuși, acesta este 

unul dintre exemplele cu cel mai înalt grad 

de complexitate, cumulând efectele unui 

mediu poluat, izolării geografice, 

segregării socio-teritoriale, deprivării 

locative și stigmatizării culturale. Populația 

din Pata Rât este de aproximativ 1.500 de 

persoane, marea majoritate declarându-

                                                      
National Roma Integration Strategy and Decade 
Action Plan in 2012 in Romania, Budapest, Decade 
of Roma Inclusion Secretariat Foundation, disponibil 
la: 
www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file24_
ro_civil-society-monitoring-report_en.pdf. 

12 România, Hotărâre Nr. 998 din 27 august 2008 
pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de 
dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate 
investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 
naţională, art. 1., disponibil la: 
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hotarare_priori
tate_investitii_programe_finantare_comunitara_nati
onala_998_2008.php. 
13 Institutul național de statistică (2011),  
Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011, 
disponibil la: 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  
14 Vincze, E., Rat, C., (2013), Spatialization and 
racialization of social exclusion. The social and 
cultural formation of 'gypsy ghettos' in Romania in a 
European context, Cluj-Napoca, Studia UBB 
Sociologia, Vol. LVIII, No. 2, p. 5-21;  Vincze, E. 

se de etnie roma. Zona este divizată 

informal în patru comunități: Dallas, 

rampa de gunoi, strada Cantonului, zona 

caselor modulare. Aceste patru comunități 

au istorii diverse și sunt toate afectate, 

chiar dacă în grade diferite, de dificultăți în 

participarea la viața publică, accesarea 

educației școlare de calitate, a locurilor de 

muncă decente și a serviciilor medicale 

adecvate.15 Recent a început derularea de 

proiecte de dezvoltare adresate populației 

din Pata Rât.  

Biroul Regional de Nord-Vest al Agenției 

Naționale pentru Romi este localizat în 

Cluj, dar cu resursele umane și materiale 

curente, are dificultăți în acoperirea 

adecvată a celor șase județe din 

subordine, din punctul de vedere al 

monitorizării și implementării strategiei 

naţionale. Orașul are doar doi mediatori 

școlari romi, câțiva profesori de limba 

romani și un inspector școlar rom, care a 

fost recent reangajat la Inspectoratul 

Școlar Județean.  

Municipalitatea nu are un expert pe 

problematica romă angajat, iar la nivelul 

legislativului local nu există un consilier 

local rom. Totodată, nu există o strategie 

locală pentru incluziunea romilor. Totuși, 

ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală 

2014-2020,16 Consiliul Local este așteptat 

să adopte un plan de incluziune socială 

(2014), Faces and causes of Roma marginalization: 
the case of Romania, Faces and causes of Roma 
marginalization in local contexts, Budapest, CEU 
Center for Policy Studies, Central European 
University, p. 67-97. 

15 Raț, C., UNDP (United Nations Development 
Programme) (2012), Research Report on the 
Participatory Needs Assessment of the Social 
Situation of the Pata Rât and Cantonului area, Cluj-
Napoca, disponibil la: 
www.undp.ro/libraries/projects/75023_UNDP-
UBB_Research_Report_Participatory_Assessment_P
ara_rat_Cluj.pdf; Vincze, E., Ciotlăuș, S. (2014), 
Report on the participatory assessment of 
educational problems and needs in schools and 
communities, ROMEDIN Newsletter, No. 
3/December 2014, available at: www.desire-
ro.eu/?p=1214; ROMEDIN Newsletter No. 5/ 
February 2015, disponibil la: www.desire-
ro.eu/?p=1207. 
16 Primăria Cluj-Napoca, CMPG, UBB- Facultatea de 
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, 
Cluj-Napoca, Strategia de dezvoltare a municipiului 

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file24_ro_civil-society-monitoring-report_en.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file24_ro_civil-society-monitoring-report_en.pdf
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hotarare_prioritate_investitii_programe_finantare_comunitara_nationala_998_2008.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hotarare_prioritate_investitii_programe_finantare_comunitara_nationala_998_2008.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hotarare_prioritate_investitii_programe_finantare_comunitara_nationala_998_2008.php
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.undp.ro/libraries/projects/75023_UNDP-UBB_Research_Report_Participatory_Assessment_Para_rat_Cluj.pdf
http://www.undp.ro/libraries/projects/75023_UNDP-UBB_Research_Report_Participatory_Assessment_Para_rat_Cluj.pdf
http://www.undp.ro/libraries/projects/75023_UNDP-UBB_Research_Report_Participatory_Assessment_Para_rat_Cluj.pdf
http://www.desire-ro.eu/?p=1214
http://www.desire-ro.eu/?p=1214
http://www.desire-ro.eu/?p=1207
http://www.desire-ro.eu/?p=1207


Local Engagement for Roma Inclusion (LERI)  Community Summary – Cluj-Napoca, Romania 

 

6 

 

 

conținând atât măsurile pentru incluziune 

socio-teritorială a zonei Pata Rât cât și 

măsurile pentru asigurarea accesului la 

servicii publice şi sociale a grupurilor 

vulnerabile, printre care și cele de etnie 

romă.17 

Obiectivele și orientarea tematică al 

proiectului LERI la nivel local 

În Cluj-Napoca, LERI este planificat ca o 

inițiativă locală la scară mică ce se va 

concentra pe nevoile locative, precum 

creșterea accesului la locuințe sociale, 

îmbunătățirea condițiilor de viață și 

prevenirea evacuărilor forțate. Proiectul 

local LERI recunoaşte faptul că 

excluziunea locativă este una dintre 

principalele şi totodată cele mai puţin 

adresate probleme la nivel local. Obiectivul 

principal al LERI este consolidarea 

angajamentului la nivel local în privința 

incluziunii populației rome, în cadrul mai 

larg al politicilor de incluziune socială 

asumate de municipalitate pentru 

următoarea perioadă de dezvoltare 

strategică (2014-2020).  

 

Posterul evenimentului organizat de către 

Asociaţia Romilor din Coastei şi prietenii, 

cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor, 8 

aprilie 2014.  

 

                                                      
Cluj-Napoca 2014-202, disponibilă la: 
www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/strategia2
015.pdf.  

17 România, Cluj 2020 – Oraş incluziv, incluziunea 
socială – direcție strategică de dezvoltare pentru 

În Cluj-Napoca, programul LERI se 

focalizează pe grupurile marginalizate 

social și spațial, în mod predominant pe 

etnicii romi care locuiesc în zona 

dezavantajată și segregată Pata Rât, dar și 

într-o zonă localizată relativ central 

(strada Stephenson). 

Prin aplicarea metodelor de cercetare 

participativă și cu sprijinul co-

cercetătorilor locali romi, LERI va urmări: 

- inițierea și testarea mecanismelor 

locale care facilitează elaborarea, 

implementarea și monitorizarea 

planurilor de acțiune pentru 

locuințe sociale (incluzând 

asigurarea accesibilităţii la 

locuinţele sociale și prevenirea 

evacuărilor forţate) 

- identificarea unui plan de măsuri 

concrete pentru incluziunea 

locativă pentru perioada 2016-

2020 concentrat pe zona Pata Rât 

și strada Stephenson; 

- schimbul de cunoştințe între actorii 

locali cu privire la noile instrumente 

de finanțare și absorbție a 

fondurilor Uniunii Europene care 

sunt adecvate inițiativelor la scară 

mare în ceea ce privește locuințele 

sociale și proiectele integrate 

asociate; 

- asigurarea participării efective a 

comunităților la  proiectele 

finanțate prin aceste instrumente și 

a faptului că vor beneficia de ele;  

- documentarea proceselor LERI în 

vederea elaborării unei analize 

bazate pe dovezi a inițiativelor 

locale privind incluziunea socială a 

etnicilor romi dezavantajați și a 

utilizării fondurilor structurale ale 

Uniunii Europene.  

municipiul Cluj-Napoca 2020, disponibil la: 
http://cmpg.ro/wp-
content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr20
14_FINAL.pdf.  

 

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/strategia2015.pdf
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/strategia2015.pdf
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf
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Harta aşezărilor marginalizate din Cluj-

Napoca (zona Pata Rat), locuită 

predominant de romi aflați într-o situație 

de vulnerabilitate  

 

Harta străzii Stephenson incluzând zona 

dezavantajată locuită predominant de 

etnici romi  

Activitățile implementate și actorii 

implicați în faza evaluării nevoilor  

Faza de evaluarea nevoilor rezultă în 

următoarele acțiuni:  

- Cartografierea preferinţelor 

persoanelor care au nevoie de 

locuinţe sociale din zonele pe care 

proiectul LERI se focalizează, 

- Întocmirea dosarelor persoanelor 

care locuiesc pe strada Stephenson 

în vederea obținerii unei locuinţe 

sociale şi depunerea lor, 

- Începerea întocmirii dosarelor 

persoanelor care locuiesc pe strada 

Cantonului în vederea obținerii unei 

locuințe sociale .  

Cunoașterea produsă prin acțiuni realizate 

cu sprijinul co-cercetătorilor din mediul 

academic și de la nivelul comunităților, va 

reflecta nevoile locative ale oamenilor, 

problemele și opțiunile lor, cât și 

experiențele acestora privind 

 accesibilitatea locuințelor sociale în 

Cluj-Napoca. 

Ca etapă următoare, echipa LERI va 

evalua impactul actualului sistem de 

distribuție asupra accesibilității celor mai 

dezavantajați la stocul curent de locuințe 

sociale. Planul este de a desfăşura discuţii 

cu personalul relevant de la nivelul 

Primăriei municipiului Cluj-Napoca, de a 

evalua datele statistice existente, de a 

organiza forumuri de consultare publică cu 

persoanele din zona Pata Rât (strada 

Cantonului şi casele modulare), cât şi de 

pe strada Stephenson. 

În a doua fază a proiectului LERI, accentul 

se va pune pe explorarea opțiunilor 

existente pentru îmbunătățirea condițiilor 

locative și pe identificarea posibilităților de 

legalizare a locuințelor construite ilegal, 

acordând o atenţie specială prevenirii 

evacuărilor forțate. Acţiunile planificate 

sunt :  

- Documentarea posibilităților 

legislative și a procedurilor de 

legalizare a așezărilor informale 

pentru prevenirea evacuărilor 

forțate; ca un rezultat al acestei 

acțiuni se vizează formularea de  

recomandări; 

- Documentarea locuirii informale pe 

strada Stephenson şi în Pata Rât (în 

particular pe strada Cantonului, în 

Dallas, în zona rămpii de gunoi) pe 

baza discuţiilor cu locuitorii din 

aceste zone, 

- Adresarea unor scrisori oficiale, 

pregătite într-o manieră 

participativă împreună cu persoane 
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de pe străzile Stephenson şi 

Cantonului, către Primăria Cluj-

Napoca, Instituția Prefectului şi alte 

instituţii abilitate; 

- Participarea la întâlniri şi şedinţe 

privind locuirea socială, organizate 

la nivelul Primăriei, Instituției 

Prefectului şi a altor instituţii. 

Rezultate așteptate ale cercetării-

acțiune participative 

Cunoștințele şi informaţiile rezultate prin 

activităţile prezentate mai sus vor fi 

împărtăşite cu grupul local pentru 

incluziune locativă. Grupul va include 

reprezentanţi ai decidenților locali, 

universităților şi co-cercetători din 

comunităţi. Acesta va elabora un plan de 

măsuri concrete pentru perioada 2016-

2020, în a doua parte a anului 2015. Planul 

va avea ca scop incluziunea socio-

teritorială a persoanelor marginalizate, 

predominant rome, din comunitatea Pata 

Rât şi de pe strada Stephenson, axându-

se asupra incluziunii locative, ca parte din 

măsurile de politici publice locale privind 

locuirea. Acest plan va operaţionaliza 

prevederile generale ale strategiei de 

incluziune socială "Cluj 2020 – oraş 

incluziv". Se va explora împreună cu 

municipalitatea clujană posibilitatea 

demarării unor propuneri pentru proiecte 

de dezvoltare finanţate prin fonduri 

europene de coeziune.  

 


