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FINANTATOR: 

 
Proiectul a fost derulat de United Nations Development Programme, fiind 
finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Open Society 
Foundation) 

 
GRUP TINTA: 

 
Populaţia dezavantajată din zona Pata Rât (Cluj-Napoca), respectiv 
administraţia public locală. 

 

REGIUNILE DE 
IMPLEMENTARE: 

 
Proiectul a fost implementat în România, Macedonia, Serbia şi Turcia. 
În România au fost vizate mai multe oraşe din mai multe regiuni de 
dezvoltare, astfel: Bucureşti (sectoarele 2 şi 3), Brăila, Galaţi, Cluj 
Napoca. 
 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a fost implicată în proiectul 
pilot implementat în Cluj-Napoca, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. 
 

 

OBIECTIVE: 

- Contribuţie la elaborarea strategiei locale de dezvoltare (partea 
privind incluziunea socială), 

- Elaborarea planului de acţiune pentru desegregarea zonei Pata 
Rât, 

- Elaborarea unui plan integrat urban 
- Generare de proiecte 
- Dezvoltare instituţională şi asigurarea legăturilor dintre 

Municipalitate şi comunităţile vizate, 
- Elaborarea planului de necesităţi urgente. 

 

REZULTATE: 

- Reţea de centre comunitare  
- Reţea de servicii specializate   
- Sistem preventiv  
- Centru de coordonare pentru incluziunea socială  
- Plan de acţiune pentru desegregare şi  restabilire 
- Autorităţi locale din Zona Metropolitană Cluj grupate în 3 zone 

pentru incluziune 
- Elaborare de proiecte înaintate în cadrul POR 2007-2013 
- Elaborare şi implementare plan de măsuri urgente (educaţie, 

sănătate, 2 centre comunitare) 

* 
ASPECTELE 

INOVATIVE ALE 
PROIECTULUI: 

 
- -    -    - 

* 

ASPECTELE DE BUNA 
PRACTICA PE CARE 

LE PROPUNE 
PROIECTUL 

 
Implementarea măsurii “area based development” similar cu măsura 
integrată “dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii” 
(“community led local development) promovată de Uniunea Europeană 
pentru a fi utilizată în scopul incluziunii categoriilor defavorizate, 
marginalizate ale populaţiei. 

* 
PAGINA WEB 

PROIECT: 
 
www.undp.org 

http://www.undp.org/


 

* 

RAPOARTE DE 
CERCETARE, 

GHIDURI, MANUALE, 
ETC.: 

Cele mai importante documente elaborate se gasesc si aici: 
http://www.patacluj.ro/comunitate/pentru-comunitatea-clujeana/studii/  

* - daca exista 

 

http://www.patacluj.ro/comunitate/pentru-comunitatea-clujeana/studii/

