
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării între  Consiliul Judeţean Ilfov şi 
SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate 
în vederea implementării în judeţul Ilfov a proiectului 

”Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în 
rândul femeilor rome” AMPOSDRU ID Nr. 62383 

finanţat prin FSE POSDRU 2007-2013

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Adresa   SASTIPEN Centrul  Romilor  pentru  Politici  de Sănătate  nr.  1352 din 
21.02.2012, înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 1321 din 21.02.2012;

- 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 cooperarea între Consiliul Judeţean Ilfov şi SASTIPEN Centrul Romilor 
pentru  Politici  de  Sănătate  în  vederea  implementării  în  judeţul  Ilfov  a  proiectului 



”Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul 
femeilor rome” AMPOSDRU ID Nr. 62383 finanţat prin FSE POSDRU 2007-2013.

Art.2 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze Protocolul de 
cooperare anexat, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.3  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 României  a elaborat 

Programul  de  Guvernare  2009  –  2012,  care  în  Capitolul  25  -  Politici  în  domeniul 

relaţiilor interetnice prevede, printre altele:

1. Guvernul României se va implica în asigurarea dreptului de a-şi păstra şi dezvolta liber 

exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, astfel 

încât să se poată manifesta pe deplin în viaţa publică, în administraţie şi justiţie în sfera 

culturii,  limbii,  religiei,  educaţiei,  vieţii  publice,  în  conformitate  cu  prevederile 

Constituţiei României, cu angajamentele României în procesul de integrare în Uniunea 

Europeană,  precum  şi  cu  documentele  europene  şi  internaţionale  în  materie.  Va  fi 

stimulat  efortul  comun  şi  dialogul  cu  minorităţile  naţionale  în  vederea  îmbunătăţirii 

actului decizional şi afirmării identităţii etnice.

2. Principiul de bază în relaţiile interetnice trebuie să fie egalitatea deplină de drepturi şi 

şanse egale de afirmare a identităţii.

3. 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  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;

- 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).

Având în vedere cele de mai sus, precizăm că:

 Obiectivul  general al  proiectului  îl  constituie  creşterea  ratei  de  ocupare  în  rândul 

femeilor  rome  şi  facilitarea  accesului  acestora  pe  piaţa  muncii  în  scopul  evitării 

excluziunii sociale şi creării unei societăţi bazate pe principiul egalităţii de şanse.

Obiectivele specifice:  

1.Dezvoltarea  unui  instrument  strategic  şi  inovativ  necesar  susţinerii  programului  de 

mediere  sanitară  în  contextul  descentralizării  serviciilor  de  sănătate  publică,  prin 

înfiinţarea unui Centru de Formare şi Certificare a Mediatorilor Sanitari; 

2.Dezvoltarea unei Unităţi  de Asistenţă Tehnică, Monitorizare şi Evaluare a activităţii 

mediatorilor sanitari în contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică;

3.Implementarea  unei  campanii  de lobby şi  advocacy în rândul  autorităţilor  locale  cu 

scopul de a creşte rata de ocupare a mediatorilor sanitari în conformitate cu strategia de 

descentralizare a serviciilor de sănătate publică.

Principala  preocupare a Consiliului  Judeţean Ilfov în acest  domeniu  este firesc să fie 

îmbunătăţirea  cadrului  în  care  se  desfăşoară  programul  de  mediere  sanitară,  care  va 

asigura,  pe  de  o  parte,  continuitatea  activităţii  mediatorilor  sanitari  transferaţi  către 

autoritatea locală în contextul descentralizării serviciilor de sănătate, iar pe de altă parte 



va  contribui  la  creşterea  ratei  de  ocupare  în  rândul  femeilor  rome,  care  provin  din 

comunităţi locale de romi, prin dezvoltarea unei ocupaţii inovative şi necesare. 

Centrul  de  Formare  şi  Certificare  a  Mediatorilor  Sanitari  va  contribui  la  dezvoltarea 

competenţelor  şi  calificărilor  de  bază  ale  acestora,  adaptat  procesului  descentralizării 

serviciilor  de  sănătate.  În  cadrul  Centrului  va  fi  dezvoltat  un  program  de  formare 

profesională în domeniul medierii sanitare care va conduce pe termen lung la creşterea 

ratei  de  ocupare  în  rândul  persoanelor  de  etnie  romă,  în  special  femei,  şi  implicarea 

acestora în procesul de incluziune socială a comunităţilor din care fac parte.

Acest proiect va avea rolul de a facilita accesul femeilor rome pe piaţa muncii în scopul 

promovării unei societăţi inclusive şi coezive, bazată pe conceptul de egalitate de şanse. 

Implementarea prezentului proiect va fi realizată la nivel naţional, în toate cele 8 regiuni 

de  dezvoltare  ale  României,  în  100  de  comunităţi  care  vor  fi  selectate  în  perioada 

următoare. 

Pentru aceasta, propunem spre dezbatere şi aprobare cooperarea între  Consiliul Judeţean 

Ilfov şi SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea implementării 

în judeţul Ilfov a proiectului ”Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a 

ratei de ocupare în rândul femeilor rome” AMPOSDRU ID Nr. 62383 finanţat prin FSE 

POSDRU 2007-2013.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA      Mihai BARBU



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă
Nr. ............../.................... 2012

RAPORT

Asociaţia  Centrul  Romilor  pentru  Politici  de  Sănătate  –  SASTIPEN  este  partenerul 

Consiliului Judeţean Ilfov în mai multe proiecte ce vizează îmbunătăţirea situaţiei romilor 

din  judeţul  Ilfov.  Proiectele  derulate  în  anii  trecuţi  au  avut  un  real  impact  asupra 

comunităţilor de romi şi a celor dezavantajate, astfel că propunerea acestora de a sprijini 

implementarea în judeţul Ilfov a proiectului “Programul de mediere sanitară: Oportunitate 

de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome” derulat de SASTIPEN şi Institutul 

Naţional  de  Politici  de  Sănătate,  vine  în  întâmpinarea  preocurărilor  reale  ale 

administraţiei ilfovene de a se implica în rezolvarea problemelor reale din acest domeniu.

Obiectivul  general al  proiectului  “Programul  de  mediere  sanitară:  Oportunitate  de 

creştere  a  ratei  de  ocupare  în  rândul  femeilor  rome”,  îl  constituie  creşterea  ratei  de 

ocupare în rândul femeilor rome şi facilitarea accesului acestora pe piaţa muncii în scopul 

evitării excluziunii sociale şi creării unei societăţi bazate pe principiul egalităţii de şanse. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1.  Dezvoltarea  unui  instrument strategic  şi  inovativ  necesar  susţinerii  programului  de 

mediere  sanitară  în  contextul  descentralizării  serviciilor  de  sănătate  publică,  prin 

înfiinţarea unui Centru de Formare şi Certificare a Mediatorilor Sanitari; 

2. Dezvoltarea unei Unităţi de Asistenţă Tehnică, Monitorizare şi Evaluare a activităţii 

mediatorilor sanitari în contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică;



3. Implementarea unei campanii de lobby şi advocacy în rândul autorităţilor locale cu 

scopul de a creşte rata de ocupare a mediatorilor sanitari în conformitate cu strategia de 

descentralizare a serviciilor de sănătate publică.

Îmbunătăţirea cadrului în care se desfăşoară programul de mediere sanitară va asigura, pe 

de o parte, continuitatea activităţii mediatorilor sanitari transferaţi către autoritatea locală 

în contextul descentralizării  serviciilor de sănătate, iar pe de altă parte va contribui la 

creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor rome, care provin din comunităţi locale de 

romi, prin dezvoltarea unei ocupaţii inovative şi necesare. 

Centrul  de  Formare  şi  Certificare  a  Mediatorilor  Sanitari  va  contribui  la  dezvoltarea 

competenţelor  şi  calificărilor  de  bază  ale  acestora,  adaptat  procesului  descentralizării 

serviciilor  de  sănătate.  În  cadrul  Centrului  va  fi  dezvoltat  un  program  de  formare 

profesională în domeniul medierii sanitare care va conduce pe termen lung la creşterea 

ratei  de  ocupare  în  rândul  persoanelor  de  etnie  romă,  în  special  femei,  şi  implicarea 

acestora în procesul de incluziune socială a comunităţilor din care fac parte.

Unitatea de Asistenţă Tehnică, Monitorizare şi Evaluare va contribui la managementul 

programului de mediere sanitară asigurând pe termen lung sustenabilitatea programului în 

contextul descentralizării serviciilor de sănătate.

Campania de lobby şi advocacy va conduce pe termen lung la creşterea ratei de ocupare a 

mediatorilor  sanitari  în  cadrul  autorităţilor  locale  precum  şi  la  implementarea  şi 

îmbunătăţirea politicilor de sănătate publică adresate comunităţilor cu romi în contextul 

descentralizării. 

Acest proiect va avea rolul de a facilita accesul femeilor rome pe piaţa muncii în scopul 

promovării unei societăţi inclusive şi coezive, bazată pe conceptul de egalitate de şanse. 

Implementarea prezentului proiect va fi realizată la nivel naţional, în toate cele 8 regiuni 

de dezvoltare ale României, în 100 de comunităţi.  

Proiectul vizează menţinerea pe piaţa forţei de muncă a unui număr de cca 650 de femei 

rome active în programul de mediere sanitară, precum şi formarea şi angajarea de către 

autorităţile locale în contextul descentralizării serviciilor de sănătate a 100 de femei rome 



în  poziţia  de  mediatori  sanitari,  provenite  din  comunităţile  care  nu  beneficiază  de 

programul de mediere sanitară.

Proiectul prevede dezvoltarea de parteneriate locale în vederea susţinerii modelului creat 

în beneficiul comunităţii. 

Perioada de implementare a proiectului este: prezent  – decembrie 2013.

Beneficiile  pentru  comunităţile  din judeţul  Ilfov, prin implementarea proiectului sunt 

următoarele:

- Optimizarea activităţii mediatorilor sanitari din comunităţi;

- Creşterea accesului comunităţilor de romi la serviciile de sănătate;

- Îmbunătăţirea stării de sănătate în comunităţile de romi;

- Creşterea gradului de ocupare în rândul femeilor rome;

- Promovarea ofertelor de formare şi angajare din cadrul proiectului.

În acest context, Consiliului Judeţean Ilfov va asigura implementarea în condiţii optime a 

proiectului  în  următoarele  comunităţi:  Baloteşti,  Cernica,  Ciorogârla,  Jilava,  

Pantelimon, Petrăchioaia, Tunari şi Vidra.

Consiliul Judeţean Ilfov nu va participa la acest proiect cu contribuţie financiară, 

va  asigura  doar  implementarea  acestuia  prin  înfiinţarea  Unităţii  de  Implementare  a 

Proiectului la nivel judeţean.

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 pentru a însoţi proiectul de hotărâre 

alăturat.

      DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ
  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
              Director Executiv,                 Director Executiv,
              Ionel Florin NAE          Bogdan COSTEA

 

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,
Daniela GRECU



PROTOCOL DE COLABORARE

1) PĂRŢILE 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV , cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str.  Gral. 
Gheorghe Manu, cod poştal 010446, tel. 004 0212125693, fax 004 0212125699, e-mail: 
cjilfov@cjilfov.ro ,  reprezentat  legal  prin  domnul  Marian  PETRACHE, în calitate  de 
Preşedinte,

ASOCIAŢIA  CENTRUL  ROMILOR  PENTRU  POLITICI  DE  SĂNĂTATE 
SASTIPEN cu sediul  în  Bucureşti,  sect.  5  str.   Mircea  cel  Bătrân  nr.76,  cod poştal 
051112, tel. 004021-4560321, e-mail office  @sastipen.ro  ,  reprezentat legal prin domnul 
Daniel RĂDULESCU în calitate de preşedinte.

2) OBIECTUL PROTOCOLULUI:

Obiectul  protocolului  îl  constituie  asigurarea  colaborării  necesare  pentru 
implementarea proiectului “ Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a 
ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, cu numărul AMPOSDRU 623832.

3) OBLIGATIILE PĂRTILOR

3.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Ilfov.

a) Asigură sprijinul necesar pentru implementarea proiectului “ Programul de 
mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor 
rome”;

b) Asigură participarea şi reprezentarea instituţiei la acţiunile derulate în cadrul 
proiectului;

c) Facilitează comunicarea echipei de management cu direcţiile de sănătate publică, 
primarii şi consiliile locale din comunităţile unde va fi implementat proiectul;

d) Sprijină partenerul principal în activitatea de informare şi atragere a membrilor 
comunităţii în vederea accesării serviciilor oferite în cadrul proiectului;

e) Sprijină derularea Programului de mediere sanitară la nivel local; 

f) Colaborează cu echipa de implementare în vederea explorării posibilităţilor de 
angajare a minim 5 absolvenţi ai programului de formare a mediatorilor sanitari.

mailto:office@sastipen.ro
mailto:cjilfov@cjilfov.ro


3.2. Obligaţiile Asociaţiei SATIPEN

a) Asigură implementarea proiectului “ Programul de mediere sanitară: Oportunitate 
de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”;

b) Derulează activităţi  de informare şi atragere a membrilor comunităţii în vederea 
accesării serviciilor oferite în cadrul proiectului; 

c) Asigură organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor prevăzute în proiect;

d) Asigură recrutarea, selecţia, formarea şi certificarea persoanelor eligibile pentru 
cursurile de formare din cadrul proiectului;

e) Propune soluţii pentru sustenabilitatea programului de mediere sanitară;

f) Informează semestrial Consiliul Judeţean Ilfov, cu privire la activităţile derulate 
în cadrul proiectului.

4. DURATA PROTOCOLULUI

4.1. Durata protocolului  este de 23 de luni,  dar nu mai târziu de 31 decembrie 
2013 şi intră în vigoare la data semnării prezentului protocolul. 

4.2. Cu 30 de zile înainte de expirarea duratei menţionate la punctul 4.1.,  dacă 
Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN doreşte să 
continue acest tip de activitate, se va adresa în scris Consiliului Judeţean Ilfov.

5. FORŢA MAJORĂ

5.1. Forţa  majoră  apără  de  răspundere  partea  care  o  invocă  şi  o  dovedeşte  în 
condiţiile legii.

5.2. Forţa  majoră  constituie  împrejurări  mai  presus  de  voinţa  părţilor,  a  căror 
înlăturare este peste puterile acestora, după cum sunt totodată de neînlăturat de 
către oricine s-ar afla într-o astfel de situaţie.

5.3. Nici  una  din  părţi  nu  poate  fi  socotită  răspunzătoare  de  neîndeplinirea 
obligaţiilor  contractuale  în  caz  de  forţă  majoră,  constând  în:  calamităţi, 
incendii,  inundaţii,  alte  evenimente  naturale,  blocaje  economice,  greve  şi 
conflicte  de  muncă,  răscoale,  război  civil,  invazii,  ostilităţi,  conflicte 
industriale/economice, stări de necesitate, faliment, acte guvernamentale sau 
alte instrumente emise de guvern şi/sau altă autoritate locală şi/sau de stat, 
ordin  sau  hotărâre  judecătorească  –  lista  împrejurărilor  de  forţă  majoră 
definite  aici  nefiind  limitativă,  şi  în  general,  orice  cauză  mai  presus  de 
controlul raţional al părţii în cauză.

5.4. Îndeplinirea protocolului de colaborare va fi suspendată în perioada de acţiune 
a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor 
până la apariţia acesteia.

5.5. Partea care invocă situaţia de forţă majoră pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale trebuie să informeze de îndată cealaltă  parte,  în termen de cel 



mult 5 (cinci) zile de la apariţia situaţiei şi să o dovedească în termen de 15 
zile de la producere.

6. CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile cuprinse în prezentul protocol sunt publice în condiţiile legii.

7. ALTE CLAUZE

7.1. Părţile  pot  conveni  şi  alte  măsuri  comune  pentru  optimizarea  şi  creşterea 
eficienţei activităţilor precizate în protocol.

7.2. Prezentul  protocol  poate  fi  modificat  sau  completat  prin  act  adiţional  la 
solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare, cu acordul celorlalte părţi.

7.3. Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de 
către părţi. 

7.4. Părţile  îşi  vor  comunica,  reciproc,  în  termen  de  15  zile  de  la  încheierea 
prezentului protocol, persoanele de contact responsabile de punerea în aplicare 
a protocolului.

Încheiat în 3 (trei) exemplare originale.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV Asociaţia Centrul Romilor 
pentru Politici de Sănătate 
SASTIPEN

   

  PREŞEDINTE,                                                     PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE Daniel RĂDULESCU
   


