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Bucureşti, 1 martie 2012 

COMUNICAT DE PRESA 

Strategie de dezvoltare pentu grupurile vulnerabile din comuna Danes, 
judetul Mures 

Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN a organizat astazi, 1 martie 2012, la 
sediul Primariei Comunei Danes, prima intalnire a Comisiei Mixte Locale. Aceasta are rolul de a 
asigura un cadru consultativ-participativ pentru elaborarea sau optimizarea strategiilor de 
dezvoltare la nivel local, cu focus pe imbunatatirea situatiei romilor.  
 
Comisia Mixta Locala Danes a fost infiintata la sfarsitul anului trecut prin Hotarare a Consiliului 
Local Danes, iar prima intalnire are rolul de a pune in discutie necesitatea dezvoltarii unei 
strategii locale de interventie, adaptata nevoilor grupurilor vulnerabile, cu focus pe comunitatea 
romilor, precum si implementarii unor principii de lucru, avand la baza abordarea integrata a 
problemelor cu care se confrunta cetatenii comunei Danes.  
 
Discutiile s-au centrat, in special, pe problemele care afecteaza cetatenii comunei Danes, in 
domeniile educatiei, conditiilor de locuit, ocuparea fortei de munca sau al actelor de stare civila.  
Un element esential pus in discutie a avut in vedere necesitatea de a dezvolta antreprenoriatul 
in mediul rural, prin implementarea unor activitati de consiliere si sustinere a persoanelor care 
doresc sa-si dezvolte mici afaceri.  
 
In perioada imediat urmatoare vor fi culese datele necesare realizarii unei diagnoze comunitare 
care sa furnizeze informatii specifice pentru identificarea problemelor care afecteaza cetatenii 
comunei Danes, cu focus pe membrii comunitati cu romi. Datele centralizate, alaturi de analiza 
cadrului legal si a politicilor publice destinate imbunatatirii cetatenilor apartinand grupurilor 
vulnerabile, vor fi puse la dispozitia membrilor Comisiei Mixte Locale in urmatoarea intalnire, de 
la sfarsitul lunii martie. Comisia estimeaza ca la sfarsitul lunii aprilie, strategia sa fie elaborata 
si adusa in atentia Consiliului Local Danes in vederea aprobarii.    
 
Intalniri similare au avut loc si in comunele Sanpaul, Mures (28 februarie) si Bagaciu Mures (29 
februarie), urmand sa aiba loc in perioada urmatoare si in comuna Mica, Mures. 
 
Actiunea se inscrie in cadrul proiectului “Centre Comunitare de Resurse: instrumente strategice in 
procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile in mediul rural”, implementat de Asociatia 
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – Sastipen din Bucuresti, in parteneriat cu Agentia de 
Dezvoltare Comunitara Impreuna si Asociatia ProVocatie, ambele din Bucuresti. Partenerii strategici ai 
proiectului sunt Primariile din cele 15 locatii in care se implementeaza proiectul.  
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