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EXPT]NERE DE MOTTVE
la proiectul de hotdrdre privind aprubarea participdrii Direcliei Generale de

Asistenld Sociald Si Proteclia Copilului Iabmrta h realizarea proiectului
,, Califtcarea meseriaEilor tradilionali romi"

Prin proiectul de hotirAre supus dezbaterii se propune aprobarea
participirii Directiei Generale de Asistenfi Social5 gi Protecfia Copilului lalomita
la realizarea proiectului,,Calificarea meseriagilor tradilionali romi".

Proiectul in cauzi poate fi implementat in cadrul Programului Opera{ional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritard nr.6
"Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.2 "Imbunitdtirea
accesului gi participarii grupurilor vulnerabile pe piala muncii'n, program european care
contribuie la dezvoltarea capitalului uman qi creqterea competitivit5lii acestuia, prin
conectarea educa{iei qi invdldrii pe tot parcursul viefii cu pia{a muncii Ei asigurarea
participirii crescute pe o pia{6 a muncii modern6, flexibild qi inclusivi. Proiectul este
corelat cu liniile directoare ale Axei prioritate 6 qivizeazi creqterea incluziunii sociale,
prevenirea excluziunii de pe piala muncii ;i sprijinirea integrdrii in muncd a grupurilor
vulnerabile in ceea ce priveqte accesul la educa{ie.

Nevoia de implementare a proiectului rezidd din dorinla iniliatorului ca la
nivelul judefului lalomifa, sd se asigure accesul grupului ,tinte - persoanele de ebrie
romi din judeful Ialomi,ta - la formarea profesionalS gi, implicit la identificarea unui
loc de munc6. Un obiectiv general al proiectului este qi acela de demontare a
stereotipurilor create de populafia majoritari in jurul persoanelor de etnie rom5, dar gi
a cercului vicios apdrut intre sdrdcie-lipsa accesului la educa,tie-lipsa locului de munc6-
sdrdcie.

Consiliul |udetean Ialomifa, in exercitarea atribufiilor conferite de
prevederile art.91 alin.(5) lit. a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administrafiei publice
locale, republicatdo cu modificdrile gi completirile ulterioare, este solicitat sd suslind
derularea acestui proiect prin aprobarea participirii/implicirii Direcfiei Generale
de Asistenld Sociali gi Proteclia Copilului lalomifa, inclusiv a contribuliei eligibile
de 2o/o din valoarea totalS a proiectului ce va fi suportati de citre initiator.



De asemenea, prin proiectul de hotirAre se imputernicegte directorul
general al Direcfiei Generale de Asistenfi Sociald gi Protectia Copilului Ialomila sd
semneze toate actele necesare implementirii proiectului ,,Calificarea meseriagilor
tradifionali romi".

ConstatAnd cd sunt intrunite condigiile de legalitate gi oportunitate, propun
Consiliului fudefean lalomita aprobarea proiectului de hotdrflre in forma gi
conlinutul prezentate in proiect.
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