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„Proiectul de Incluziune Socială” finanŃat de către Guvernul României şi din fonduri 
aferente unui de la Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare, care se 
derulează până în martie 2011, are în componenŃa sa „Programul de IntervenŃii 
Prioritare”, implementat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). 
Obiectivele acestuia sunt reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin mobilizarea şi 
responsabilizarea comunităŃilor rome, oferind totodată populaŃiei din aceste comunităŃi 
oportunitatea de a-şi îmbunătăŃii abilităŃile de rezolvare a problemelor comune printr-un 
proces de „învăŃare din practică”, prin implicare în identificarea propriilor nevoi şi 
ierarhizarea priorităŃilor, prin participare la luarea deciziilor relevante privind elaborarea, 
implementarea şi monitorizarea proiectelor. 
Prin intermediul Programului de IntervenŃii Prioritare, FRDS finanŃează proiecte cu 
abordare integrată care au ca scop principal îmbunătăŃirea condiŃiilor de trai şi 
incluziunea comunităŃilor de romi, care se confruntă cu un nivel ridicat de sărăcie, prin 
orientarea fondurilor către îmbunătăŃirea micii infrastructuri şi organizarea serviciilor 
sociale la nivelul comunităŃii iniŃiatoare.  
Comunitatea de romi de pe strada Păşunii a fost inclusă prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 204/28 august 2008 în acŃiunile de facilitare ce fac obiectul Programului de IntervenŃii 
Prioritare. În acelaşi context, Serviciul Tehnic, InvestiŃii al Primăriei municipiului Aiud a 
elaborat documentele necesare pentru depunerea proiectului pe baza Ghidului de 
finanŃare, în condiŃiile în care Primăria municipiului Aiud este solicitant eligibil pentru 
finanŃare în cadrul acestui program, având ca partener grupul de iniŃiativă din 
comunitatea romilor de pe strada Păşunii, înfiinŃat prin actul de constituire încheiat între 
30 de persoane care domiciliază în această zonă. Ca urmare a solicitării înainte Primăriei, 
prin DispoziŃia Primarului nr. 477/16 septembrie 2008, grupul de iniŃiativă al romilor din 
strada Păşunii a fost înregistrat ca persoană juridică.  
Consiliul Local Aiud a aprobat în unanimitate în cadrul şedinŃei din 25 septembrie 
solicitarea finanŃării în cadrul Programului de IntervenŃii Prioritare a obiectivului de 
investiŃii „Alimentarea cu apă a străzii Păşunii” precum şi asigurarea serviciilor de 
informare şi consiliere privind igiena şi sănătatea. 
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