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Infiintarea Comisiilor Locale 

Mixte - O noua sansa pentru 

rezolvarea problemelor 

comunitatii 

In perioada noiembrie-decembrie 

2011, au avut loc o serie de intalniri 

intre reprezentantii Centrului Romilor 

pentru Politici de Sanatate—Sastipen  

si reprezentantii autoritatilor locale din 

cele 15 localitati  unde au fost infiin-

tate Centre Comunitare de Resurse, in 

vederea infiintarii Comisiilor Locale 

Mixte. 

Comisia Locala Mixta locala va fi o 

structura de parteneriat intre 

autoritatea locala si societatea civila, 

rolul ei fiind de a asigura un cadru 

consultativ – participativ pentru 

elaborarea sau optimizarea strategiilor 

de dezvoltare la nivel local, cu accent 

pe imbunatatirea situatiei romilor.  

Comisia Locala Mixta va veni in 

sprijinul Primariei si a Consiliului Local 

prin asigurarea unui cadru de 

consultare si participare civica in 

procesul de identificare a nevoilor si a 

solutiilor de rezolvare a problemelor 

comunitatii.  

 

Aceasta va cuprinde experti de la nivel 

local si oameni din comunitate care 

vor fi vocea cetatenilor in cadrul 

autoritatii. Principalele domenii 

abordate in vederea elaborarii unei noi 

strategii de dezvoltare locala vor fi:  

ocupare, educatie, sanatate, asistenta 

sociala, ordine publica si locuire. 

In termen de sase luni de la 

constituire, Comisia Locala Mixta va 

supune analizei primarului si 

consiliului local proiectul strategiei de 

dezvoltare locala, urmand ca dupa 

adoptarea strategiei de dezvoltare 

locala, Comisia Locala Mixta sa se 

implice in procesul de implementare a 

planului strategic de dezvoltare locala. 

Presedintia Comisiei Locale Mixte va fi 

asigurata de catre  secretarul 

p r ima r ie i ,  i n  c o labor a r e  c u 

coordonatorul Centrului comunitar de 

resurse, care va juca si rolul de 

facilitator in procesul de planificare 

strategica. 

Infiintarea, organizarea si functionarea 

Comisiei Locale Mixte nu presupune 

nici un angajament financiar de la 

bugetul local.  
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75 de persoane invata sa-si deschida 
o mica afacere 

 
In perioada octombrie - noiembrie 2011 s-a 

desfasurat selectia beneficiarilor pentru dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale.  

Astfel, au fost selectate persoane in cautarea unui 

loc de munca, persoane inactive, persoane ocupate 

in agricultura de subzistenta, care au un nivel de 

studiu minim obligatoriu si care au motivatia de a-si 

deschide o mica afacere. Beneficarii selectati con-

stientizau ca pentru acest lucru sa fie posibil, este 

nevoie de un curs de specializare. Odata deschisa 

mica lor afacere, acestia ar trebui sa  o poata man-

ageria in asa fel incat, ea sa fie un castig pentru ei. 

Transmiterea anuntului catre posibilii beneficari ai 

cursului a fost realizata  in cadrul intalnirilor cu 

membrii comunitatii, cu sprijinul liderilor si reprezen-

tatilor autoritatilor locale, dar mai ales prin efortul 

consilierului antreprenorial si a echipei Centrului 

Comunitar de Resurse din localitate, care au stiut sa 

le vorbeasca oamenilor despre aceasta oportunitate 

si sa-i faca sa inteleaga avantajele pe care o poate 

constitui, in societatea actuala, orice specializare 

intr-un anumit domeniu, care apoi sa te ajute sa-ti  

imbunatatesti conditiile  de trai. 

Cursurile au avut caracter regional si s-au desfasu-

rat pe parcursul a patru zile: la Galati (21 noiembrie 

- 24 noiembrie 2011); la Piatra Neamt (28 noiembrie 

- 1 decembrie 2011) si la Targu Mures (5 decembrie 

- 8 decembrie 2011). Cursurile au constat in 60 ore 

de pregatire, dintre care: 30 ore de teorie si 30 ore 

de practica—desfasurate in cadrul Centrului 

Comunitar de Resurse. Responsabil pentru desfas-

urarea cursurilor de formare antreprenoriala a fost 

C.R.F.P.S „PROVOCATIE‖. 

La finalul cursului de calificare, cei 75 de cursanti 

din cadrul proiectului au sustinut un examen final, in 

urma caruia au obtinut un certificat de absolvire in 

Competente antreprenoriale, recunoscut la nivel 

national.  

AJOFM - partener al CCR 

In luna septembrie, anul 2011, In luna septembrie, 

anul 2011, pentru implemntarea optima a proiectului 

au fost incheiate sapte parteneriate cu Agentiile 

Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, re-

spectiv cu (AJOFM Mures, AJOFM Botosani, 

AJOFM Alba, AJOFM Galati, AJOFM Neamt, 

AJOFM Bacau si AJOFM Vaslui) in vederea sustin-

erii activitatilor proiectului care tin de componenta 

de formare si ocupare, dar si de cea privind consil-

ierea membrilor comunitatilor rurale in legatura 

oportunitatile de  ocupare in zona. 

In cadrul CCR-urilor se desfasoara activitati de 

promovare a ofertelor de cursuri de formare 

profesionala si a locurilor de munca oferite de 

AJOFM,  si totodata, se incearca sprijinirea per-

soanelor care doresc sa beneficieze de  ser-

viciile centrelor pe aceeasi componenta. 

Click pe: www.ccr-sastipen.ro 

Aceasta este pagina de web dedicata proiectului: 

―Centre Comunitare de Resurse: Instrumente 

strategice in procesul de imbunatatire a situatiei 

grupurilor vulnerabile din mediul rural‖. 

Incepand cu luna februarie 2012, pagina web va 

putea fi accesata de fiecare dintre cei care doresc 

informatii suplimentare despre proiectul CCR si 

activitatile care se desfasoara in cadrul celor 15 

centre comunitare de resurse. 

―Prin dezvoltarea si actualizarea permanenta a 

website-ului CCR, urmarim popularizarea 

activitatilor  din Centrele Comunitare de Resurse, 

dar si o promovare mai intensa atat a rolului cat si a 

activitatilor organizatiei Sastipen in dezvoltarea 

acestor centre. Speram ca materialele grafice, 

fotografiile si filmarile care au fost realizate in cadrul 

activitatilor desfasurate sa reprezinte repere vizuale 

utile pentru jurnalisti si publicul interesat.‖ Dan 

Carbunaru, expert PR. 
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In cadrul proiectului ―CENTRE COMUNITARE DE 

RESURSE: INSTRUMENTE STRATEGICE IN 

PROCESUL DE IMBUNATATIRE A SITUATIEI 

GRUPURILOR VULNERABILE DIN MEDIUL RU-

RAL‖, procesul de imbunatatire a calitatii vietii 

persoanelor vulnerabile din comunitatile selectate 

se realizeaza pe mai multe planuri.  

Unul dintre acestea consta in pregatirea unui 

program de mentorat si formare profesionala pentru 

crearea unor persoane resurse in comunitate, care 

sa acopere nevoile oamenilor pe mai multe domenii: 

medical, scolar, comunitar.  

Urmare a acestui program de mentorat si pregatire 

profesionala, se doreste formarea a 60 persoane  

din  randul  membrilor  comunitatilor rurale,  inclusiv 

apartinand etniei rome, in domeniile: mediere sani-

tara, asistenta comunitara, mediere scolara si facili-

tare comunitara, persoane care se dovedesc extrem 

de utile comunitatii.  

Responsabil de activitatile de formare din cadrul 

proiectului si pentru activitatile de derulare a cur-

surilor de formare profesionala in domeniile mediere 

sanitara, asistenta comunitara, mediere scolara si 

facilitare comunitara este Centrul de Resurse si For-

mare in Profesiuni Sociale „PROVOCATIE‖, Part-

ener 2 in proiectul ―Centre Comunitare de Resurse: 

Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a 

situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural‖. 

Cursurile pentru aceste patru domenii de formare au 

inceput in luna septembrie 2011 si vor continua 

pana in luna iunie 2012.  

Cursurile presupun in prima parte implementarea 

notiunilor teoretice, iar in cea de a doua parte se 

doreste implementarea programului de pregatire 

practica in cadrul celor 15 CCR si in comunitati.  

Mediatorul scolar faciliteaza dialogul scoala-

familie-comunitate. 

Mediatorul scolar se ocupa in principal cu sprijinirea 

participarii copiilor din comunitate la invatamantul 

obligatoriu, prin incurajarea angrenarii parintilor in 

educatia copiilor si in viata scolii si prin facilitarea 

relatiei familie —comunitatea locala — scoala.   

De asemenea, mediatorul scolar contribuie, alaturi 

de asistentii, lucratorii sociali si reprezentantii autori-

tatilor locale, prin informare si medierea comunicarii, 

la asigurarea respectarii drepturilor copilului din 

comunitate, in special a dreptului la educatie. In 

plus, mediatorul scolar: 

 mediaza comunicarea familiilor avand copii in 

situatii de risc cu sistemul de asistenta sociala 

in vederea obtinerii drepturilor sociale conform 

legii pentru a reduce neparticiparea scolara 

datorita excluziunii sociale; 

 furnizeaza date necesare recenzarii corecte a 

copiilor inclusiv a celor migranti; 

 faciliteaza atragerea copiilor cu dificultati de 

participare in activitatile de educatie 

prescolara; 

 ofera informatii scolii pentru intocmirea de 

informari, rapoarte si documentatie referitoare 

la probleme ale copiilor de varsta scolara; 

 se informeaza si se instruieste, inclusiv in 

limba comunitatii respective, cu privire la 

facilitatile si oportunitatile educationale 

destinate copiilor si tinerilor, si asigura 

diseminarea acestor informatii catre toti copiii, 

AU INCEPUT CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA IN 

DOMENIILE: Mediere sanitara, Asistenta comunitara, Mediere sco-

lara si Facilitare comunitara  



tinerii si parintii acestora din comunitatea din 

care face parte; 

 identifica tineri din comunitate care pot fi 

sprijiniti pentru continuarea studiilor, in 

special pentru a deveni cadre didactice si 

mediatori in serviciul comunitatii si le ofera 

sprijin si indrumare, in ceea ce priveste 

medierea interactiunii acestora cu autoritatile 

educationale. 

 Sprijina cadrul didactic, eventual prin 

intermediere in limba comunitatii respective, 

in comunicarea cu clasa si parintii pentru 

facilitarea procesului de invatamant.  

 Transmite scolii toate datele colectate din 

comunitate, in scopul identificarii solutiilor 

optime pentru asigurarea accesului egal la 

educatie al copiilor. 

 Contribuie la deschiderea scolii catre 

comunitate si la promovarea caracteristicilor 

etnoculturale in mediul scolar, prin 

implicarea sa in organizarea de activitati cu 

parintii si alti membri ai comunitatii; prin 

organizarea de activitati cu dimensiune 

multiculturala si prin organizarea de activitati 

extracurriculare etc. 

 Sprijina organizarea de programe - suport 

pentru imbunatatirea performantelor scolare 

(programe de recuperare, programe de 

interventie personalizata, de exemplu: 

programe de tipul „Scoala de dupa scoala‖ 

etc.). 

 Informeaza autoritatile responsabile despre 

eventualele incalcari ale drepturilor copilului 

si sprijina demersurile acestora pentru 

solutionarea situatiilor respective.  

In acest proces de formare, mediatorii scolari vor 

avea parte de 360 de ore de teorie si 720 de ore 

de practica. 

 

Mediatorii sanitari inlesnesc comunicarea 

dintre comunitatile de romi si cadrele sanitare, 

contribuind la cresterea eficacitatii interventiilor de 

sanatate publica.  

Aceasta ocupatie impune calitati etice si morale, 

comportament disciplinat, cu simt de raspundere, 

abilitati de lucru cu oamenii, nediscriminatoriu si cu 

pastrarea confidentialitatii informatiilor si a datelor 

cu caracter personal. 

Ocupatia implica cunostinte despre sistemul 

cultural traditional al comunitatii de romi deservite. 

Mediatorul sanitar are relatii functionale si de 

colaborare cu unitati medicale specializate, 

primarie, servicii publice de protectie a copilului, 

scoala, formatori de opinie, organizatii 

neguvernamentale. 

Mediatorul sanitar asigura informarea corecta a 

autoritatilor locale despre problemele comunitatii si 

a membrilor comunitatii despre drepturile si 

obligatiile lor. 

Principalele subiecte abordate la curs se refera la:  

 Importanta comunicarii in activitatea de 

mediere sanitara 

 Activitatea de consiliere a mediatorului 

sanitar 

 Sanatatea in comunitate – abordare 

integrata 

 Atributiile mediatorului sanitar 

 Igiena si ingrijirile generale 

 Gestionarea conflictelor 

 Importanta masurilor de igiena in comunitate 

 Catagrafierea gravidelor si lauzelor 

Mediatorii sanitari vor urma un curs cu 240 ore de 

teorie si 480 de ore de practica. 
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Facilitator comunitar este persoana care mobi-

lizeaza o comunitate intr-o activitate 

Facilitatorul este un agent de schimbare sociala, un 

catalizator, un mobilizator, un promotor al participarii 

comunitare interesat sa aplice tehnici si metode 

pentru mobilizarea si organizarea comunitatilor si a 

mecanismelelor sale, astfel incat aceastea sa func-

tioneze si sa produca rezultate in beneficiul mem-

brilor sai.  

In general, activitatea de facilitare comunitara este 

asociata cu aceea a consultantilor si a formatorilor, 

care, folosindu-si aptitudinile de a lucra cu oamenii, 

individual si in echipe, ajuta la indeplinirea mai 

usoara a sarcinilor care trebuie realizate si duse cu 

succes pana la sfarsit. In perioada cursurilor, facili-

tatorul comunitar va invata:  

 cum trebuie sa planifice activitatile la nivel de 

comunitate;  

 ce inseamna munca in echipa;  

 va stii cum sa identifice nevoile comunitatii si 

cum sa initieze formarea grupurilor de 

initiativa locala.  

Va asimila o serie de tehnici de comunicare, iar nu 

in ultimul rand, va invata cum trebuie sa modereze 

potentialele conflicte sociale. 

Astfel, la finalul cursurilor, facilitatorul comunitar va 

stii cum sa: 

 intruneasca sedinte / intalniri de lucru in 

comunitate mai productive;  

 incurajeze cooperarea intre membrii echipei 

de lucru sau membrii comunitatii; sa 

solutioneze problemele echipei de lucru  si  

 solutioneze problemele comunitatii.  

Facilitatorul comunitar va urma un curs care 

cuprinde   120 ore de teorie si 240 de ore de 

practica. 

 

Asistentul medical comunitar identifica familiile 

cu risc crescut de imbolnavire din cadrul 

comunitatii si sprijina procesul de insanatosire a 

membrilor comunitatii 

In comunitate, asistentul medical comunitar colabo-

reaza cu medicul de familie si asistenta medicala de 

cabinet dar si cu Primaria.  

Atributiile unui asistent medical comunitar  sunt:  

 determina nevoile medico-sociale ale popula-

tiei cu risc ;  

 participa in echipa la desfasurarea diferitelor 

actiuni colective, pe teritoriul comunitatii: 

vaccinari,  programe de screening 

populational, implementarea programelor 

nationale de sanatate;  

 semnaleaza medicului de familie cazurile 

suspecte de boli transmisibile constatate cu 

ocazia activitatii sale in teren;  

 identifica persoanele neinscrise pe listele 

medicilor de familie si contribuie la inscrierea 

acestora;  

 preia din maternitate si supravegheaza activ 

nou-nascutii ale caror mame nu sunt pe listele 

medicilor de familie sau in zonele unde nu 

exista medic de familie;  

 vizitează sugarii cu risc medico-social tratati la 

domiciliu si urmareste aplicarea masurilor 

terapeutice recomandate de medic. 

 colaboreaza cu ONG-uri si alte institutii pentru 

realizarea programelor ce se adreseaza unor 

grupuri tinta de populatie (psihici, varstnici, 

alcoolici, consumatori de droguri) in 

conformitate cu strategia nationala;  

Perioada de formare a asistentilor medicali               

comunitari, consta in formarea teoretica de 80  de 

ore si practica in comunitate de 160 de ore. 
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In decembrie 2011, se implinesc 4 luni de la 

evenimentele de lansare a centrelor comunitare de 

resurse. Impreuna cu coordonatorul centrului CCR 

Ivesti, domnul Hamza Cornel, am aflat care sunt 

problemele si care sunt nevoile care predomina in 

comunitatea comunei Ivesti. 

Hamza Cornel: Problemele specifice comunitatii 

noastre sunt ca peste tot: existenta. Ivestiul este 

sarac in investitii care sa ofere locuri de munca, deci 

nevoia de ocupare este una mare si nu prea poate fi 

usoar acoperita. 

18% din 10 000 de locuitori sunt romi cu problemele 

lor specifice: lipsa documentelor de stare civila; a 

actelor de proprietate a locuintelor; a dorintei de a 

invata institutionalizat, chiar daca sunt conditii.  

Cum reusiti sa patrundenti in comunitate si sa-i 

determinati pe oameni sa apeleze la serviciile 

integrate pe care centrul le pune la dispozite? 

H.C: Fiind fii ai satului, cu oarecare influenta pe 

intregul parcurs al vietii multora, dispunem de un 

capital de incredere si respect care ne usureaza 

 comunicarea. Nu suntem considerati straini de 

comunitate, ci parte din intregul ei. Profesorul, 

invatatorul, functionarul public, expertul sunt stalpii 

de sprijin ai celor aflati in nevoi. 

Pana in acest moment, cati oameni au apelat la 

Centrul Comunitar De Resurse si cum ati reusit 

sa-i ajutati pe fiecare in parte? 

H.C: Pana in prezent, au apelat la serviciile CCR 

Ivesti peste 150 de persoane. Am discutat cu 

fiecare om care ne-a pasit pragul si am incercat sa 

gasim solutii viabile pentru problemele pe care 

membrii comunitatii noastre le intampina.  

Multi dintre ei au vazut cu ochii lor lucruri infaptuite: 

cursuri de antreprenoriat, interventii la autoritatile 

publice. Insa, cel mai mai important este faptul ca 

oamenii si-au dat seama ca dorim sa fim alaturi de 

ei si incercam sa-i ajutam pe toti cei care isi pun 

bazele in noi. 

In anul 2012, speram ca vom fi mai bine pregatiti si 

mult mai priceputi. De asemenea, speram ca nici 

rezultatele sa nu se lase prea mult timp asteptate.  
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