
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii  Consiliului Judeţean Ilfov cu Direc ia Generală de Asisten ăț ț  
Socială i Protec ia Copilului i SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate înș ț ș  

vederea accesării fondurilor FSE POSDRU Cererea de propuneri nr. 122, DMI 6.2 – 
”Îmbunătă irea accesului i a participării grupurilor vulnerabile pe pia a muncii” înț ș ț  

Regiunea Bucure ti-Ilfov prin proiectulș
„Centre de Sprijin Integrat- solu ii de acces pe pia a muncii pentru grupurile vulnerabile”ț ț

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere :

- FSE POSDRU - Ghidul solicitantului Condi ii specifice cerere de propuneri de proiecteț  
de tip grant Nr. 122;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
înregistrată sub nr. ........... din ............................;

- Raportul  compartimentelor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
înregistrat cu nr................ din ...........................;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ,  privatizare  şi 
integrare europeană;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie  socială, 
protecţie copii, activităţi sportive de agrement şi turism.

În temeiul art.91 alin. 1 lit. (e) şi alin. (6) lit. a) şi c), al art. 97 alin. (1) şi al art. 98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Direc ia Generală de Asisten ă Socialăț ț  
i Protec ia Copilului Ilfov i SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vedereaș ț ș  

accesării  fondurilor  FSE POSDRU Cererea  de  propuneri  nr.  122,  DMI 6.2  – ”Îmbunătă ireaț  
accesului i  a participării  grupurilor vulnerabile pe pia a muncii” în Regiunea Bucure ti-Ilfovș ț ș  
prin proiectul „Centre de Sprijin Integrat - solu ii de acces pe pia a muncii pentru grupurileț ț  
vulnerabile”
Art.2  Se aprobă Acordul de parteneriat (Anexa 6 a Cererii de finan are) anexat, ce face parteț  
integrantă din prezenta Hotărâre.



Art.3 Se aprobă cofinanţarea proiectului „Centre de Sprijin Integrat - solu ii de acces pe pia aț ț  
muncii pentru grupurile vulnerabile”  în valoarea totală de 2.268.652,00 lei TVA inclus, din 
bugetul propriu al Consiliului Jude ean Ilfov, cu suma de 45.373,04 lei,  reprezentând 2% dinț  
valoarea totală eligibilă a proiectului.
Art.  4  Pentru  activită ile  desfă urate  partenerii  vor  angaja  următoarele  cheltuieli  ce  vor  fiț ș  
decontate ulterior de AMPOSDRU/OI, în baza documentelor justificative prezentate, după cum 
urmează:

- Liderul de parteneriat DGASPC Ilfov – 137.718,48 lei;
- Partener 1 Consiliul Jude ean Ilfov – 724.424,00 lei;ț
- Partener 2 SASTIPEN – 1.406.509,52 lei.

Art. 5  Se  împuterniceşte  preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze  Acordul  de 
parteneriat – Anexa 6 a cererii de finan are precum şi toate documentele aferente.ț
Art.  6  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov vor  duce  la  îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr . .............

Din ........................ 2012



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr................/................2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare  a  aderării  României  la  Uniunea  Europeană,  Guvernul  Romăniei  a  elaborat  Planul 
Naţional de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2007-2013, care este anexat Planului  Naţional 
pentru adoptarea Acquis-ului. PND este documentul strategic naţional care identifică obiectivele 
de dezvoltare a României pentru perioada 2007-2013.
Programul de Guvernare 2009 – 2012 la Capitolul 25 - Politici în domeniul relaţiilor interetnice 
este prevăzut:

Politica faţă de minorităţi va avea drept obiective de principiu:

- Păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice 
prin politici afirmative;

- Combaterea discriminării şi promovarea toleranţei;
- Aducerea la suprafaţă şi promovarea valorilor diversităţii culturale;
- Încurajarea dialogului interetnic;
- Eliminarea oricărei forme de extremism, şovinism, antisemitism;
- Îmbunătăţirea  situaţiei  romilor  şi  continuarea  politicilor  de  reducere  a  decalajelor 

dintre populaţia romă şi societate în ansamblu.

Problematica  legată  de  comunitatea  romilor  reprezintă  un  domeniu  aparte,  care  necesită  atât 
eforturi  pe  plan  intern,  cât  şi  corelarea  cu  eforturile  europene  de  eliminare  a  decalajelor  în 
societate.  Considerăm necesare  aplicarea  mult  mai  eficientă  a strategiei  naţionale/regionale  şi 
reorientarea acestei strategii spre programe specifice, menite să asigure îmbunătăţirea substanţială 
a situaţiei romilor, prin:

- consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel 
local;



- realizarea  unui  parteneriat  viabil  între  structurile  administraţiei  publice  şi 
comunităţilor de romi;

- rezolvarea  problemelor  legate  de  dreptul  de  proprietate  asupra  terenurilor  şi 
locuinţelor  deţinute  de  romi  şi  implementarea  unor  programe  de  reabilitare  a 
locuinţelor  din  zonele  locuite  de  romi  prin  asigurarea  energiei  electrice,  a  apei 
potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrităţii;

- eficientizarea  măsurilor  ce  vizează  aspecte  sectoriale  (accesul  pe  piaţa  muncii, 
promovarea de activităţi generatoare de venit, accesul la servicii medicale, reducerea 
abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educaţie 
civică, prevenirea infracţionalităţii).

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea accesului pe piaţa muncii cu focalizare pe 
grupurile de romi, femei i persoane cu dizabilită i prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şiș ț  
prin furnizarea de servicii de sprijin integrate. 
Obiectivele specifice:  

I. Crearea de Centre de Sprijin Integrat (CSI) ca furnizoare de servicii de sprijin integrate în 
comunităţile urbane i rurale.ș

II. Valorificarea potentialului  antreprenorial  şi  dezvoltarea competenţelor specifice pentru 
persoanele  din  mediul  urban  i  rural,  cu  focalizare  pe  romi,  femei  i  persoane  cuș ș  
dizabilită i.ț

III. Crearea unei reţele a Centrelor de Sprijin Integrat în vederea promovării, susţinerii  şi 
dezvoltării, la nivel judeţean, a acestui model de stimulare a ocupării în mediul urban iș  
rural. 

Proiectul  va  dezvolta  un  instrument  viabil  şi  inovativ  care  să  asigure  o abordare  integrată  a 
serviciilor oferite populaţiei din mediul rural ca modalitate a creşterii oportunităţilor de ocupare, 
înscriindu-se în condi iile prevăzute de Ghidul Solicitantului ț FSE POSDRU Cererea de propuneri 
nr.  122,  DMI 6.2 – ”Îmbunătă irea  accesului  i  a  participării  grupurilor  vulnerabile  pe  pia aț ș ț  
muncii” în Regiunea Bucure ti-Ilfovș . CSI vor fi înfiinţate în parteneriat cu autorităţile locale şi 
vor asigura două tipuri de servicii: 

- consiliere  individualizată,  programe  de  formare  şi  asistenţă  pentru  începerea  unei 
activităţi anteprenoriale, orientare pe piaţa muncii etc.

- servicii integrate (asistenţă medicală şi socială, consiliere educaţională) care să contribuie 
la îmbunătăţirea stării  de sănătate şi  la creşterea motivării  pentru participare activă pe 
piaţa muncii. 

Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din comunităţile rurale se va face pe trei niveluri: 
1. un program de mentorat şi formare profesională pentru crearea unor persoane resurse în 

comunitate  (mediatori  sanitari,  mediatori  şcolari,  asistenţi  comunitari,  facilitatori 
comunitari); 

2. un  program  de  consiliere  educaţională,  asistenţă  medicală  şi  socială,  formare  şi 
orientare pe piaţa muncii pentru beneficiarii finali ai proiectului; 

3. un  program  de  dezvoltare  a  competenţelor  antreprenoriale  de  care  să  beneficieze 
persoanele inactive şi persoanele care trăiesc din agricultura de subzistenta din mediul 
rural. 

Proiectul se adresează tuturor membrilor comunităţilor urbane i rurale, dar vom acorda o atenţieș  
deosebită implicării romilor, a femeilor i a persoanelor cu dizabilită i în activităţile proiectului,ș ț  
în vederea creşterii participării lor pe piaţa muncii,  dat fiind faptul că aceştia prezintă un risc 
ridicat de excluziune socială. Dezvoltarea parteneriatelor locale promovează şi susţine modelul 
creat în beneficiul comunităţilor rurale, şi mai mult, elaborează şi implementează strategii locale 
de dezvoltare sustenabilă a comunităţilor rurale, cu focalizare pe îmbunătăţirea situaţiei romilor. 



În viziunea Consiliului Judeţean Ilfov este necesară înfiinţarea de Centre de Sprijin Integrat care 
să ridice calitatea educaţiei, a serviciilor şi a calităţii vieţii, considerând că nu sunt suficiente 
demersurile efectuate până în prezent.

Proiectul „Centre de Sprijin Integrat - solu ii de acces pe pia a muncii pentru grupurileț ț  
vulnerabile” are o valoare totală de 2.268.652,00 lei TVA inclus, cota de cofinan are de 2% dinț  
valoarea totală eligibilă a proiectului  se va achita din bugetul propriu al Consiliului Jude eanț  
Ilfov, în sumă de 45.373,04 lei,.
Ghidul solicitantului prevede ca pentru activită ile desfă urate, partenerii vor angaja următoareleț ș  
cheltuieli  ce  vor  fi  decontate  ulterior  de  AMPOSDRU/OI,  în  baza  documentelor  justificative 
prezentate, după cum urmează:

- Liderul de parteneriat DGASPC Ilfov – 137.718,48 lei;
- Partener 1 Consiliul Jude ean Ilfov – 724.424,00 lei;ț
- Partener 2 SASTIPEN – 1.406.509,52 lei.

Pentru  aceasta,  propunem spre  dezbatere  şi  aprobare  asocierea  Consiliului  Judeţean Ilfov  cu 
Direc ia Generală de Asisten ă Socială i  Protec ia Copilului i  SASTIPEN Centrul Romilorț ț ș ț ș  
pentru Politici de Sănătate în vederea accesării fondurilor FSE POSDRU Cererea de propuneri 
nr.  122,  DMI 6.2 – ”Îmbunătă irea accesului  i  a  participării  grupurilor  vulnerabile pe pia aț ș ț  
muncii” în Regiunea Bucure ti-Ilfov prin proiectul  ș „Centre de Sprijin Integrat - solu ii deț  
acces pe pia a muncii pentru grupurile vulnerabile”.ț

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA      Mihai BARBU



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Serviciul Pregătire i Implementare Proiecteș

Nr. ............../.................... 2012

RAPORT

Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  (POS DRU)  stabileşte  axele 

prioritare  şi  domeniile  majore  de  intervenţie  ale  României  în  domeniul  resurselor  umane  în 

vederea implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social 

European, în cadrul Obiectivului Convergenţă, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Elaborat  în  contextul  Planului  Naţional  de  Dezvoltare  2007-2013  şi  în  acord  cu  Priorităţile 

Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, POS DRU este un instrument important în sprijinirea 

dezvoltării economice şi a schimbărilor structurale.  

Se preconizează  obţinerea unui nivel mai înalt de participare pe piaţa muncii, ca fundament al 

unei economii competitive bazate pe cunoaştere.

Proiectul, prin obiectivele propuse şi implicit rezultatele preconizate se regăseşte întru totul în 

obiectivele operaţionale ale Axei 6 Domeniul Major de Interven ie 6.2.  ț

Direc ia de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ilfov i  ț ț ș ț ș Asocia ia Centrul Romilor pentruț  

Politici de Sănătate – SASTIPEN sunt partenerii Consiliului Jude ean Ilfov în mai multe proiecteț  

ce vizează îmbunătă irea situa iei romilor, a femeilor i a persoanelor cu dizabilită i din jude ulț ț ș ț ț  

Ilfov. Proiectele derulate în anii trecu i au avut un real impact asupra comunită ilor de romi i aț ț ș  

celor dezavantajate.  



Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea accesului pe piaţa muncii, cu focalizare pe 

grupurile de romi, femei i persoane cu dizabilită i, prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umaneș ț  

şi prin furnizarea de servicii de sprijin integrate. 

Obiectivele specifice:  

I. Crearea de Centre de Sprijin Integrat (CSI), ca furnizoare de servicii de sprijin integrate 

în comunităţile urbane i rurale. ș

II. Valorificarea potentialului  antreprenorial  şi  dezvoltarea competenţelor specifice pentru 

persoanele din mediul rural, cu focalizare pe romi, femei i persoane cu dizabilită i.ș ț

III. Crearea unei reţele a Centrelor de Sprijin Integrat în vederea promovării, susţinerii  şi 

dezvoltării, la nivel judeţean, a acestui model de stimulare a ocupării în mediul rural. 

Proiectul  va  dezvolta  un  instrument  viabil  şi  inovativ  care  să  asigure  o abordare  integrată  a 

serviciilor oferite populaţiei din mediul urban i rural ca modalitate a creşterii oportunităţilor deș  

ocupare  în  activităţi  non-agricole,  înscriindu-se  pe  DMI 6.2.  –  ”Îmbunătă irea  accesului  i  aț ș  

participării grupurilor vulnerabile pe pia a muncii” în Regiunea Bucure ti-Ilfovț ș .  

Cre terea  accesului  la  formare  i  identificarea  oportunită ilor  de  integrare  a  persoanelorș ș ț  

vulnerabile pe pia a muncii va urmări două niveluri de interven ie: ț ț

1.  Identificarea  persoanelor  cu  risc  de  excluziune  socială,  identificarea  principalelor 

probleme cu care se confruntă i dezvoltarea de programe de sprijin integrat în func ie deș ț  

nevoile  identificate  în  domeniul  consilierii  educa ionale,  promovării  unui  stil  de  via ăț ț  

sănătos, formării i orientării pe pia a muncii pentru beneficiarii finali ai proiectului.ș ț

2. Dezvoltarea unei re ele de schimb de experien ă i promovare a bunelor practici în ceeaț ț ș  

ce prive te interven iile destinate grupurilor vulnerabile.ș ț

Proiectul se adresează tuturor membrilor apar inând grupurilor dezavantajate din cadrul celor 3ț  

comunită i selectate în cadrul proiectului, dar se va acorda o aten ie deosebită implicării romilorț ț  

în activită ile proiectului, în vederea cre terii participării lor pe pia a muncii, dat fiind faptul căț ș ț  

ace tia prezintă un risc ridicat de excluziune socială, precum i a persoanelor de gen feminin.ș ș  

Proiectul va fi implementat în 3 localităţi din judeţul Ilfov, localităţi ce urmează a fi selectate în 

cadrul proiectului, grupul intă fiind format din romi, femei i persoane cu dizabilită i.ț ș ț

Ca urmare a implementării proiectului vom avea următoarele rezultate majore:

- 3 Centre de Sprijin Integrat înfiin ate, care să ofere servicii integrate i să contribuie laț ș  

dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane i ocuparea for ei de muncă la nivelulș ț  

comunită ilor cu grupuri dezavantajate;ț

- 90 de persoane vor fi selectate pentru participarea la cursuri de formare, în func ie deț  

nevoile beneficiarilor CSI ;



- minimum 300 de beneficiari ai serviciilor oferite de CSI ;

- O re ea a CSI care să promoveze, sus ină i dezvolte modelul de bună practică.ț ț ș

Proiectul „Centre de Sprijin Integrat - solu ii de acces pe pia a muncii pentru grupurileț ț  

vulnerabile” are o valoare totală de 2.268.652,00 lei TVA inclus, cota de cofinan are de 2% dinț  

valoarea totală eligibilă a proiectului  se va achita din bugetul propriu al Consiliului Jude eanț  

Ilfov, în sumă de 45.373,04 lei,.

Ghidul solicitantului prevede ca pentru activită ile desfă urate, partenerii vor angaja următoareleț ș  

cheltuieli  ce  vor  fi  decontate  ulterior  de  AMPOSDRU/OI,  în  baza  documentelor  justificative 

prezentate, după cum urmează:

- Liderul de parteneriat DGASPC Ilfov – 137.718,48 lei;

- Partener 1 Consiliul Jude ean Ilfov – 724.424,00 lei;ț

- Partener 2 SASTIPEN – 1.406.509,52 lei.

În temeiul art.91 alin. 1 lit. (e) şi alin. (6) lit. a) şi c), al art. 97 alin. (1) şi al art. 98 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

am întocmit prezentul raport, pe care rugăm să-l analiza i i să dispune i în consecin ă.ț ș ț ț

 

      DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

              Director Executiv,                Director Executiv,

               Ionel Florin NAE          Bogdan COSTEA

DIREC IA ABSORB IE FONDURIȚ Ț

INTERNE I INTERNA IONALEȘ Ț

Director Executiv,

Cristian PISTOL 

Serviciul Pregătire i Implementare Proiecteș Întocmit,

ef Serviciu,Ș Consilier,

       Gabriela ALDEA           Daniela GRECU


