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RAPORT
la proiectul de hotdrfrre privind aprobarea participdrii Direcliei Generale de Asistenld

Sociald Si Proteclia Copilului lalomila Ia reulizereaproiectului
,, Califtcarea meseria;ilor tradilionali romi"

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii
administrative privitoare la aprobarea participdrii Direcliei Generale de AsistenJd SocialS
qi .Protec{ia Copilului Ialomita la reilaarea proiectului ,,Calificarea meseriagilor
tradilionali romi".

Obiectivul general al proiectului ce urmeazd, a fi implementat in cadrul Programului
Operalional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritard
nr.6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenlie 6.2 "imbundtifirea
accesului gi participirii grupurilor vulnerabile pe piafa muncii" il reprezinti asigurarea
accesului persoanelor de etrie romd din judeful Ialomila in cdmpul muncii, astfel incdt
dreptul la o via{d mai bund sd fie ganrfiat fbrd nicio discriminare. Fiind de notorietate
faptul cd acest grup se afld intr-o permanenti nevoie social6, legati de prejudecd,tile
interetnice, ini{iatorul proiectului igi propune elaborarea unei politici de creare a locurilor
de muncd destinate romilor, prin adoptatea unor mdsuri de tipul programelor integrate de
incluziune social6, meniti a stimula gi susfine dezvoltarea unor activitdli de tip
antreprenoriat social.

La nivelul judefului Ialomila existi implementate mai multe proiecte avdnd ca grup
{inti persoanele din comunitatea romd. Astfel, in comuna Traian a fost infiinlat un centru
social multifuncfional cu scopul prevenirii abandonului gcolar al copiilor.romi, iar in
comuna Bdrbuleqtr, prin derularea proiectului "O viald mai bund", tinerii qi adu[ii romi au
fost inforrnali pe componentele de educa{ie sanitari - educafie qcolarS.



$i prin noul proiect se urmiregte identificarea acelor nevoi ale grupului finti
izvordte din lipsa accesului la informare qi consiliere, formare profesionald, stimularea
dezvoltirii de entit5{i de economie social6. Generator de valoare addugatd prin mijloacele
propuse, proiecful propune efectuarea unor cursuri de formare qi calificare inedite
(spoitor-cositor, confeclioner construc{ii metalice) dar, in acelaqi timp, specifice
ocupalional grupului tint5 qi in concordanli cu nevoile membrilor acestuia.

Din punct de vedere al legalitdtii, proiectul de hotbr6re se fundanenteazd pe
prevederile art.91 alin.(s) lit. a) pct.2 din Legea nr. 2151200I a administrafiei publice
locale, republicatS, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare, potrivit cdrora consiliul
judelean asigur5 cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale persoanelor sau
grupurilor aflate in nevoie sociald.

Elementele de analizd prezentate mai sus fundamenteaz! din punct de vedere al
oportunitilii, necesit[{ii gi legalitfiii, proiectul de hotirdre propus adoptirii Consiliului
Jude{ean Ialomi{a.
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