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COMUNICAT DE PRESĂ 

24 ianuarie 2013 

Solicitare către Ministerul Sănătății  

pentru susținerea programului de mediere sanitară 

 

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN a solicitat Ministerului Sănătății 

emiterea unei circulare către autoritățile administrației publice locale prin care să clarifice situația 

privind continuarea finanțării programului de mediere sanitară, pentru anul 2013, în conformitate 

cu OG 17/2009.  

 

Această solicitare are la bază situații reale cu care se confruntă mediatoarele sanitare în relația cu 

angajatorul, situații sesizate asociației noastre în luna decembrie 2012. În lipsa unor indicații din 

partea Ministerului Sănătății privind continuarea finanțării programului de mediere sanitară, 

autoritățile locale sunt reticente la reînnoirea contractelor de muncă.        

 

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru mediatorii sanitari se suportă din bugetul Ministerului 

Sănătății prin transferuri către bugetele administrației publice locale (conform Ordonanței de 

Urgență nr. 17/2009). Bugetarea anuală a cheltuielilor de salarizare pentru mediatorii sanitari 

conduce către contractarea acestora pe perioadă determinată.  

 

În același timp, atragem atenția asupra situației reînnoirii succesive a mai mult de trei contracte 

individuale de muncă pe perioadă determinată conform Codului Muncii (Articolul 82, Legea 53/2003 

cu modificările și completările ulterioare) precum și a impactului negativ în ceea ce privește 

siguranța locului de muncă și implicit activitatea mediatorului sanitar. 

 

Sastipen, alături de ceilalți susținători ai programului de mediere sanitară, militează pentru  

îmbunătățirea cadrului legal care să reglementeze funcționarea și sustenabilitatea programului de 

mediere sanitară.   

 

În prezent, Sastipen în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică,  implementeaza 

proiectul „Programul de Mediere Sanitară: Oportunitate de creștere a ratei de ocupare în rândul 

femeilor rome”, desfășurat în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013, co-finanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. 

 

Adresa înaintată Ministerului Sănătății poate fi vizualizată la adresa de web:www.sastipen.ro 
 

Persoană de contact: Luiza Bălăceanu  

Coordonator relații publice 

Tel. 0756.065.361 

Email: luiza.balaceanu@sastipen.ro 
 

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN are ca scop elaborarea, 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea de politici privind îmbunătăţirea situaţiei grupurilor 

dezavantajate, precum şi protecţia drepturilor omului bazată pe principiul non-discriminării şi 

egalităţii de şanse între cetăţeni. 
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