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                                          INFORMARE DE PRESĂ 
 

Întâlnirea conducerilor Consiliului Judeţean şi Prefecturii Mureş cu 
delegaţia Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA),  

condusă de doamna Ambasador Marlène François LAYS,  
20 noiembrie 2008, Palatul Administrativ 

 
În data de 20 noiembrie 2008, la Palatul Administrativ din Tîrgu  Mureş a 

avut loc o întrevedere comună a conducerilor Consiliului Judeţean, Prefecturii 
Mureş cu o delegaţie a Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA), condusă de 
doamna Ambasador Marlène François LAYS.  

Scopul principal al întâlnirii a fost monitorizarea activităţilor din proiectele 
finanţate de UFPA în judeţul Mureş, cu accent asupra celor de prevenire şi 
combatere a violenţei în familie. Partenerii de implementare a proiectelor din 
judeţul Mureş, din sfera violenţei în familie, sunt Institutul Est European de 
Sănătate a Reproducerii (IEESR) alături de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei. 

La începutul întâlnirii, Preşedintele şi Secretarul Consiliului Judeţean, 
doamna Lokodi Edita Emőke şi domnul Paul Cosma, împreună cu Subprefecţii, 
doamna Zamfira Pora şi domnul Bárczi Győző, au prezentat judeţul şi proiectele 
sociale din judeţul nostru. 

 
Doamna Ambasador a spus că este foarte onorată de primirea de care s–a 

bucurat şi, în acelaşi timp, interesată de prezentările făcute pentru că acestea se 
concentrează pe protecţia grupurilor vulnerabile, care este şi unul din obiectivele 
Fondului ONU pentru Populaţie. Delegaţia a venit la Târgu Mureş să vadă 
proiectul combaterii violenţei în familie, pe care îl implementează Institutul Est 
European de Sănătate a Reproducerii şi Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Familiei în perioada 2005-2009. Datorită rezultatelor pozitive, se doreşte 
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extinderea proiectului şi în alte judeţe, precum şi în Republica Moldova. O 
caracteristică importantă a proiectului din judeţul Mureş este abordarea 
integrată, în care toate instituţiile conlucrează şi există într-adevăr un spirit de 
echipă. 

În general, asistenţa ONU se axează pe trei arii: 
- asistenţă pentru dezvoltare, prin care se sprijină Guvernul şi organizaţiile 

guvernamentale să înţeleagă dinamica demografică şi să ia măsurile necesare, 
- asistenţă în domeniul reproducerii, 
- asistenţă în domeniul egalităţii de şanse. 
În încheierea expunerii sale, doamna Ambasador a mulţumit autorităţilor 

locale şi IEESR pentru colaborare şi bunele rezultate obţinute. 
Doamna Preşedinte Lokodi Edita Emőke a afirmat că secretul acestei 

colaborării reuşite constă în dăruirea şi devotamentul unui grup de oameni 
sufletişti care lucrează în acest domeniu. 

Directorul IEESR, doamna Ionela Cozoş, a spus că, din fericire, în judeţul 
Mureş, în momentul în care a abordat instituţiile publice, a avut un răspuns 
pozitiv. Consiliul Judeţean, Prefectura şi Primăria au avut posibilitatea şi 
disponibilitatea de a sprijini financiar proiectul, din anul 2003. Aceasta 
dovedeşte că nu e un parteneriat numai pe hârtie, el chiar funcţionează.  

Din delegaţia UNFPA au mai făcut parte: 
- D-nul Mihai HORGA, reprezentant adjunct 
- D-na Stela SERGHIUŢĂ, coordonator proiecte violenţă 
- D-na Ramona CÂRLIG, responsabil comunicare 
- D-na Olga JORA, delegat al Agenţiei pentru Protecţia Familiei, 

Ministerul Muncii. 

 
 La concluzionarea discuţiilor, toţi cei prezenţi  au fost de acord că 
proiectul din judeţul Mureş este unul de succes, dorindu-se extinderea lui şi în 
alte judeţe. 

Preşedinte  
Lokodi Edita Emőke 
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