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HOTĂRÂREA NR. ___ 
din 29 martie 2012 

 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Centrul 
Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Bucureşti 

 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.4777 din 19 martie 2012 a Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte , şi adresa Asociaţiei Centrul Romilor pentru Politici de 

Sănătate – SASTIPEN nr. 1407/23.02.2012, 
Având în vedere art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 coroborat cu prevederile alin. (6) lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
În temeiul art. 97 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Bucureşti, în vederea implementării în 
judeţul Mureş a proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de 
ocupare în rândul femeilor rome”, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, doamna Lokodi Edita 

Emőke, să semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare 

Proiecte, Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi Asociaţiei Centrul Romilor pentru Politici de 
Sănătate – SASTIPEN, Bucureşti. 

 

 
 

   PREŞEDINTE                         Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR 
Lokodi Edita Emőke 

    Aurelian Paul Cosma  

 
 
 

 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ                APROB 
CONSILIUL JUDEŢEAN            PREŞEDINTE 

Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte                       Lokodi Edita Emőke                
Nr.4777/19.III.2012 
  

Expunere de motive 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Centrul Romilor 

pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Bucureşti  

 
Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Bucureşti, derulează proiectul 

„Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, 
proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. Obiectivul general al acestui proiect 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. Implementarea se va realiza la nivel 
naţional, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării, în 100 de comunităţi care vor fi selectate în 
perioada următoare. În cadrul proiectului, în judeţul Mureş vor fi selectate minim 5 comunităţi locale, în 

care vor activa mediatori sanitari.  
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. 

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. 
În vederea realizării obiectivelor acestui Protocol, se vor avea în vedere: 

 Asigurarea sprijinului necesar pentru implementarea proiectului “ Programul de mediere sanitară: 

Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”; 
 Asigurarea participării şi reprezentarea instituţiei la acţiunile derulate în cadrul proiectului; 

 Facilitarea comunicării echipei de management cu direcţiile de sănătate publică, primarii şi 
consiliile locale din comunităţile unde va fi implementat proiectul; 

 Sprijinirea partenerului principal în activitatea de informare şi atragere a membrilor comunităţii în 
vederea accesării serviciile oferite în cadrul proiectului; 

 Sprijinirea derulării Programului de mediere sanitară la nivel local;  

 Colaborarea cu echipa de implementare în vederea explorării posibilităţilor de angajare a minim 5 

absolvenţi ai programului de formare a mediatorilor sanitari. 
În ceea ce priveşte aspectele financiare ale derulării activităţilor proiectului la nivelul judeţului 

Mureş, Consiliul Judeţean Mureş nu are nicio contribuţie financiară. 

Faţă de aspectele mai sus arătate, supunem spre aprobare Protocolul de colaborare dintre 
Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Bucureşti, 
în vederea implementării în judeţul Mureş a proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de 
creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Băţaga Valer 
Întocmit: Ana-Maria Frătean, consilier 

Verificat: Călin Suciu, şef serviciu 



ANEXA  

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
1) PĂRŢILE  
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ , cu sediul în Municipiul Tîrgu-Mureş, str. Primăriei, nr. 2,  

judeţul Mureş, tel. 0265 263 211, fax. 0265 268 718, e-mail cjmures@cjmures.ro,  reprezentat 
legal prin Doamna Lokodi Edita Emőke, in  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. 021 456 03 21, 

e-mail office@sastipen.ro, reprezentată 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 ID 623832. 
 

3) OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
3.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Mureş 
În limitele competenţelor sale legale, Consiliul Judeţean Mureş va desfăşura următoarele 

activităţi:  
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 serviciile 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. 

 
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 

serviciile 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, 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.  

mailto:cjmures@cjmures.ro
mailto:office@sastipen.ro


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 Consiliului Judeţean Mureş. 
 

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. 

5.6.  
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 MUREŞ 

 
 

PREŞEDINTE, 

Lokodi Edita Emőke 

Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de 

Sănătate – SASTIPEN 
 

PREŞEDINTE, 

Daniel Rădulescu 
  

                                                               

                                    
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 


