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Cu privire la aprobarea Regulamentului 
cu privire la organizarea activităţii 
mediatorului comunitar

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12. 2006, 
art.14, al.(2) lit.y1), Hotărîrea Guvernului nr.557 din 17.07.2013 pentru aprobarea Regulamentului 
- cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar,

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar, 
conform anexei la prezenta decizie.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului oraşului Orhei 
dl Colun Vitalie.

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

Preşedintele şedinţei Valeriu SAVIN

Secretarul Consiliului Ala BURACO V SCHI



Anexa
al deciziei Consiliului orăşenesc Orhei 

nr. 1.10 din 31.01.2014

REGULAMENTUL 

cu privire la organizarea a ctiv ită ţii m ediatorulu i com unitar

I. D ispoziţii generale
1. Regulam entul cu privire la organizarea activităţii m ediatorului 

com unitar (în continuare  -  Regulament) reglementează modul de organizare şi 
exercitare a activităţii m ediatorului com unitar din localităţile com pact sau  mixt 
populate de romi (în continuare  -  m ediator comunitar).

2. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele faţă de persoana  care doreşte 
să activeze în funcţia de mediator com unitar, drepturile, obligaţiile şi 
responsabilităţile generale pen tru  a exercita această  activitate şi defineşte 
beneficiarii care utilizează serviciile prestate  de către mediatorii comunitari.

3. Funcţia  de m ediator com unitar se instituie prin decizia consiliului 
orăşenesc Orhei.

II. N oţiuni de bază
4. în sensu l prezentului Regulament , se definesc urm ătoarele  noţiuni:
beneficiari ai serviciilor prestate  de către m ediatorul com unitar  -  persoane

social-vulnerabile de etnie romă, care au  domiciliul în localităţile compact sau  
mixt populate de romi şi beneficiază de serviciile presta te  doar ale u n u i mediator 
com unitar din aceeaşi localitate (în continuare  -  beneficiari);

localitate com pact sau  mixt populată  de romi -  un ita te  administrativ- 
teritorială, în care populaţia  de etnie rom ă care are domiciliul în localitate 
constituie cel pu ţin  150 de persoane (în continuare  -  localitate);

mediator com unitar -  persoană de etnie rom ă din localitatea compact sau  
mixt populată  de romi, responsabilă  de asigurarea  eficientă a accesului 
beneficiarilor la servicii de a s is ten ţă  socială, educaţie, a s is ten ţă  medicală, 
încadrare în cîmpul muncii, docum entare, de îm bunătă ţire  a  condiţiilor de trai, 
alte servicii în caz de necesitate, prin com unicarea  eficientă cu instituţiile de 
resort din localitate;

normativ pen tru  u n  m ediator com unitar  -  1 m ediator com unitar  -  la cel 
puţin  150 de beneficiari.

III. M isiunea, funcţiile  de bază, atribuţiile şi drepturile 
m ediatorului com unitar

5. Mediatorul com unitar are m isiunea de a asigura  intermedierea şi 
îm bunătă ţirea  comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, 
autorităţile adm inistraţiei publice locale de nivelul întîi şi alte instituţii de s ta t 
competente.

6. Mediatorul com unitar identifică beneficiarii şi necesităţile acestora, 
facilitează evaluarea şi coordonează accesul lor la serviciile existente în domeniile 
asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii m uncii etc., p en tru  a depăşi 
perioada de dificultate, p en tru  a soluţiona problemele identificate sau  p en tru  a 
obţine u n  sprijin adecvat pen tru  beneficiari.

7. Mediatorul com unitar are urm ătoarele  funcţii de bază:
1) de identificare a beneficiarilor -  consta ta rea  n um ăru lu i  romilor 

vulnerabili din localitate şi evaluarea necesităţilor acestora;



2) de informare -  asigurarea  familiarizării beneficiarilor identificaţi cu 
privire la cadrul normativ în domeniile asistenţei sociale; educaţiei, ocrotirii 
sănătăţii, pieţii m uncii etc. şi privind posibilităţile de a beneficia de serviciile 
existente în aceste domenii;

3) de coordonare -  exam inarea solicitărilor şi corelarea, cu adm in istra ţia  
publică locală de nivelul întîi, a  activităţilor în vederea asigurării accesului 
beneficiarilor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, 
ocrotirii sănătăţii, pieţii m uncii etc.;

4) de com unicare -  as igurarea  cultivării încrederii reciproce şi facilitarea 
comunicării dintre beneficiari şi personalul adm inistraţiei publice locale de 
nivelul întîi.

8. Mediatorul com unitar are urm ătoarele  atribuţii:
1) în domeniul asistenţei sociale:
a) informează asis ten tu l social despre cazurile potenţialilor beneficiari de 

ajutor social;
b) raportează cazurile copiilor în situaţie de risc din localitate şi participă 

în procesul de reintegrare a copilului în familia biologică/extinsă;
c) identifică s itua ţia  şi necesităţile beneficiarului şi ale familiei lui, 

deplasîndu-se în teritoriu şi efectuînd vizite la domiciliu, înaintînd 
conducătorului adm inistraţiei publice locale de nivelul întîi soluţiile de depăşire a 
problemelor sociale corespunzătoare;

d) mobilizează beneficiarii şi stabileşte parteneriate  în scopul soluţionării 
problemelor acestora;

e) informează beneficiarii despre serviciile şi prestaţiile din cadrul 
sistemului de protecţie socială şi acordă as is ten ţa  necesară  pen tru  accesarea 
acestora;

f) facilitează accesul beneficiarilor la prestaţii sociale garan tate  de către
stat;

2) în domeniul educaţiei:
a) organizează activităţi de informare şi conştientizare pen tru  părinţi în 

vederea înregistrării şi înrolării copiilor în sistem ul de educaţie, obligativităţii 
învăţăm întului general de nouă  ani şi necesităţii de con tinuare  a  studiilor;

b) identifică problemele şi necesităţile copiilor care n u  frecventează şcoala 
în mod regulat;

c) a sis tă  şi include copiii din localitate în cadrul program ului cu orar 
prelungit (orelor de meditaţie);

d) contribuie la sporirea interesului copiilor ta lentaţi de etnie romă privind 
înscrierea la studii în instituţiile de învăţăm înt artistic extraşcolar;

e) stim ulează absolvenţii romi ai învăţăm întu lu i preuniversitar să acceseze 
studiile secundar profesionale, medii de specialitate şi superioare;

3) în dom eniul ocrotirii sănătăţii:
a) identifică necesităţile pen tru  adap tarea  cu ltu ra lă  la serviciile medicale;
b) facilitează accesul beneficiarilor la as is ten ţa  medicală;
c) organizează activităţi de informare a populaţiei privind a tragerea în 

sistemul public de asigurări medicale obligatorii, privind drepturile şi 
responsabilităţile pacientului etc.;

d) promovează vaccinările -  informează părinţii despre rolul, necesitatea şi 
impactul acestora;

e) informează şi sensibilizează localitatea de romi a su p ra  sănătăţii 
reproducerii;

f) atrage populaţia  de etnie romă, inclusiv a copiilor, în efectuarea



examenelor medicale profilactice;
g) informează beneficiarii privind modul sănă tos  de viaţă, factorii de risc;
h) explică avantajele includerii persoanelor în sistem ul asigurărilor de 

sănătate , precum  şi procedeul prin care poate fi ob ţinu tă  calitatea de asigurat;
i) acordă supo rt  pen tru  înscrierea populaţiei rome pe Lista medicului de 

familie;
j) se implică în program ul de depistare şi t ra tam en t a tuberculozei;
4) în dom eniul ocupării forţei de m uncă:
a) informează beneficiarii referitor la posibilităţile de angajare în cîmpul 

muncii prin accesarea  serviciilor de ocupare a forţei de m u n că  acordate de către 
agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de m uncă;

b) facilitează com unicarea  beneficiarilor cu colaboratorii agenţiei teritoriale 
de ocupare a forţei de m u n că  în vederea asigurării integrării acestora  în cîmpul 
muncii;

c) colaborează cu agenţii economici în parteneria t  cu agenţiile teritoriale 
pen tru  ocuparea  forţei de m un că  în vederea convingerii lor să  accepte angajarea 
romilor aflaţi în cău ta rea  u n u i loc de m un că  şi p en tru  reducerea  barierelor la 
angajare;

5) în dom eniul organizaţional:
a) completează cu regularitate docum enta ţia  de care este responsabil: 

registrul de evidenţă a persoanelor care solicită audienţă , registrul de evidenţă a 
grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor;

b) întocm eşte lu n ar  rapoarte  de activitate în conformitate cu cerinţele 
stabilite şi le prezintă  autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi 
angajatoare;

c) contribuie la exam inarea  şi so luţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor 
şi reclamaţiilor parvenite din partea  beneficiarilor;

d) stabileşte prioritatea sarcinilor, planifică şi organizează activitatea sa, 
respectînd termenele-limită stabilite;

e) activează cu personalul adm inistraţiei publice locale de nivelul doi din 
domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, educaţiei etc., sprijină, la 
necesitate, şi facilitează accesul acestora  în localitate p en tru  soluţionarea 
problemelor beneficiarilor;

f) m ediază potenţialele situaţii de conflict/neînţelegeri dintre beneficiari şi 
personalul adm inistraţiei publice locale de nivelul întîi;

g) asigură, îm preună  cu institu ţia  responsabilă, docum entarea  populaţiei
rome;

h) îndeplineşte conştiincios, la timp şi calitativ, obligaţiile de serviciu 
prevăzute în fişa postului, elaborată  în corespundere  cu Fişa de post-tip 
prezentată  în anexa la prezentul Regulam ent-cadru, şi respectă  disciplina de 
m uncă;

i) execută alte sarcini specifice desem nate.
9. Mediatorul com unitar întocmeşte lunar, de com un cu reprezentanţii din 

domeniile respective ai autorităţii adm inistraţiei publice locale de nivelul întîi, 
lista activităţilor prioritare care u rm ează  să le realizeze, ţinînd cont de funcţiile 
prevăzute în fişa postului în domeniul asistenţei sociale, sănătă ţii  publice, 
educaţiei, încadrarării  în cîmpul muncii, documentării, condiţiilor de trai, altor 
servicii în caz de necesitate.

10. Atribuţiile de funcţie ale m ediatorului com unitar, prevăzute la punctu l 
10 din prezentul Regulam ent-cadru, pot fi detaliate şi completate de către 
Consiliul orăşenesc.



11. Mediatorul com unitar are o atitudine n e u tră  în activitatea sa, n u  se 
implică în conflictele existente în localitate, n u  acordă prioritate uno r  persoane 
faţă de altele, n u  acordă favoruri organizaţiilor neguvernam entale  sau  altor 
organizaţii care activează în teritoriu pe problematica romilor.

12. Mediatorul com unitar are urm ătoarele  drepturi:
1) să  fie inform at despre drepturile şi responsabilităţile  sale;
2) să  beneficieze de formare profesională continuă;
3) să  beneficieze de sprijin în activitatea sa, din partea  autorităţii 

administraţiei publice locale de nivelul întîi şi a instituţiilor de resort din 
localitate.

IV. Modul de se lectare  a candidaţilor în  funcţia  de m ediator com unitar
13. Selectarea candidaţilor pen tru  funcţia  de m ediator com unitar se 

efectuează în bază de concurs, organizat de Comisia o răşenească  de concurs 
pen tru  selectarea candidaţilor la funcţia de m ediator com unitar  (în continuare  -  
Comisia), c reată  prin dispoziţia prim arului oraşului.

14. Informaţia despre concurs, cerinţele faţă de candidaţi şi lista actelor 
necesare se publică prin intermediul mijloacelor de informare în m asă  (radio, 
televiziune, ziare, panouri informative etc.) şi se p lasează pe pagina web a
autorităţii adm inistraţiei publice locale de nivelul întîi cu cel puţin  20 zile înainte 
de da ta  desfăşurării concursului.

15. C oncursul pen tru  suplinirea funcţiei de m ediator com unitar constă
în:

1) preselecţia candidaţilor privind în trun irea  condiţiilor stabilite de 
participare la concurs în baza dosarelor depuse;

2) proba scrisă, cu caracter teoretic şi practic cunoaşterii aspectelor
atribuţiilor funcţionale, conform condiţiilor elaborate de u n ita tea  administrativ- 
teritorială de nivelul întîi care a n u n ţă  concursul;

3) interviul su s ţ in u t  în faţa Comisiei în vederea testării cunoaşterii 
aspectelor privind exercitarea atribuţiilor funcţionale în calitate de m ediator 
comunitar.

16. Comisia este form ată din 7 membri:
1) prim arul oraşulu i -  preşedintele comisiei;
2) un  specialist în domeniul asistenţei sociale de la Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei;
3) u n  reprezen tan t al primăriei -  secretar al comisiei;
4) u n  reprezen tan t al instituţiei şcolare sau  preşcolare;
5) u n  reprezen tan t al instituţiei medico-sanitare publice din teritoriu;
6) u n  reprezen tan t al societăţii civile rome;
7) u n  reprezen tan t al Agenţiei teritoriale p en tru  ocuparea  forţei de m uncă.
17. Activitatea comisiei se desfăşoară în baza Regulam entului respectiv, 

aprobat de preşedintele acesteia.
1) Comisia:
a) organizează informarea populaţiei despre condiţiile pen tru  suplinirea 

funcţiei de m ediator com unitar, sarcinile m ediatorului com unitar, cadrul juridic 
şi organizaţional, sediul (adresa, num ăru l de telefon) unde  pot fi depuse cererea 
şi documentele necesare  pen tru  participare la concurs;

b) stabileşte modul de recepţionare a cererilor şi documentelor;
c) exam inează cererile şi corespunderea  candidaţilor cerinţelor funcţiei;
d) elaborează întrebările pen tru  interviu;



e) adoptă  hotărîrea  cu privire la angajarea  în funcţia  de m ediator 
com unitar a  candidaţilor selectaţi, în corespundere  cu legislaţia în vigoare.

2) Preşedintele Comisiei are urm ătoarele  atribuţii de bază:
a) aprobă ordinea de zi şi stabileşte da ta  convocării concursului;
b) organizează, conform regulam entului aprobat, şedinţele concursulu i la 

proba scrisă  şi p en tru  interviu;
c) prezidează şedinţele Comisiei;
d) identifică şi contribuie la evitarea conflictelor de interese, care pot 

apărea  în procesul activităţii Comisiei;
e) organizează evidenţa docum enta tă  a candidaţilor;
f) sem nează deciziile şi procesele-verbale ale Comisiei;
g) organizează asigurarea  regimului de confidenţialitate a  datelor cu 

caracter personal în procesul de selectare a candidaţilor la funcţiile de mediatori 
comunitari;

3) secretaru l Comisiei are urm ătoarele  atribuţii de bază:
a) pregăteşte proiectul ordinii de zi şi asigură  pregătirea dosarelor 

candidaţilor şi a materialelor pen tru  şedinţele Comisiei;
b) informează membrii Comisiei despre d a ta  desfăşurării concursulu i la 

decizia preşedintelui Comisiei;

c) întocm eşte procesele-verbale ale concursu lu i şi le prezintă preşedintelui 
pen tru  semnare;

d) recepţionează şi înscrie în registrul de evidenţă cererile privind 
participarea candidaţilor la concurs p en tru  suplin irea funcţiei de mediator 
comunitar;

e) ţine evidenţa dosarelor şi a tu tu ro r  m aterialelor privind desfăşurarea  
concursulu i pen tru  suplinirea funcţiei de m ediator comunitar;

f) în treprinde m ăsurile  organizatorice şi tehnice necesare p en tru  protecţia 
datelor cu carac ter personal ale candidaţilor;

4) membrii Comisiei sîn t obligaţi:
a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulam ent-cadru 

şi regulam entul Comisiei;
b) să  participe la etapele de desfăşurare  a concursului;
5) membrii Comisiei au  urm ătoarele  drepturi:
a) să  ia cun oştin ţă  de dosarele candidaţilor prezentate  Comisiei la concurs 

şi să participe la exam inarea  lor;
b) să-şi expună  argum entele referitoare la corespunderea  candidaţilor 

cerinţelor funcţiei m ediatorului comunitar;
c) să  participe la adoptarea  deciziei prin vot şi să-şi expună, după  caz, 

opinia separată;
d) să  beneficieze de alte drepturi în condiţiile prezentului Regulament- 

cadru  şi ale regulam entulu i Comisiei.
18. Activitatea în calitate de m em bru  al Comisiei n u  este rem unerată .
19. Şedinţele Comisiei se consideră deliberative dacă  la ele sînt prezenţi cel 

puţin  2 /3  dintre membrii Comisiei.
20. Procedura de organizare şi desfăşurare  a concursu lu i se bazează pe 

urm ătoarele  principii:
1) competiţie desch isă  -  asigurarea  accesului liber de participare la 

concurs a oricărei persoane care în truneşte  criteriile stabilite;



2) calităţi profesionale -  selectarea, d up ă  merit, în baza rezultatelor 
obţinute, a celor mai competente persoane;

3) egalitate de gen -  asigurarea  unei reprezentări echilibrate a bărbaţilor şi 
femeilor;

4) as igurarea  transparen ţe i -  prin punerea  la dispoziţie tu tu ro r  celor 
interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare  a 
concursului;

5) t ra tam en tu l  egal, prin aplicarea în mod nediscrim inatoriu  a unor criterii 
de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să  aibă şanse  
egale,

21. Candidaţii la funcţia de mediator com unitar  sînt înaintaţi de către 
reprezentanţii societăţii civile rome locale prin intermediul scrisorilor de 
sprijin /recom andărilor din partea  unei sau  mai m ultor organizaţii 
neguvernam enta le .

22. La funcţia  de m ediator com unitar pot candida  persoanele care cunosc 
limba de s ta t / l im b a  romă. Studiile medii generale sau  speciale, experienţa de 
lucru  de cel pu ţin  1 an  în dom eniu ca u rm are  a participării la proiecte/iniţiative 
desfăşurate  în localitatea de romi, va constitui u n  avantaj.

23. Candidaţii prezintă  la Comisie dosarul de participare la concurs, care 
trebuie să conţină:

1) cererea de înscriere la concurs ad resa tă  prim arulu i oraşului;
2) CV-ul (în limba de stat;
3) copia actu lu i de identitate;
4) copia certificatului de naştere  sau  a u n u i  alt docum ent confirmativ care 

a testă  ap a r ten en ţa  candidatu lu i la etn ia  romă;
5) copia certificatului/diplom ei de absolvire a studiilor;
6) copia carnetu lu i de m uncă;
7) certificatul medical de sănătate ;
8) cazierul judiciar;
9) recom andarea  societăţii civile rome locale, a unei sau  a  mai m ultor 

organizaţii neguvernam entale  rome.
24. Dosarul complet al documentelor pen tru  înscrierea la concurs trebuie 

să parvină la sediul Comisiei pînă la da ta  stabilită  de Comisie. Orice dosar 
incomplet sau  depus d u p ă  expirarea datei-limită n u  se examinează.

25. în term en de 10 zile lucrătoare de la expirarea term enulu i pen tru  
depunerea  documentelor, Comisia examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia 
cu privire la adm iterea  lor la concurs, afişează pe panoul informativ şi plasează 
pe pagina web a autorităţii adm inistraţiei publice locale de nivelul întîi lista finală 
a candidaţilor selectaţi p en tru  a participa la concurs şi com unică candidaţilor 
neadmişi la concurs motivul respingerii dosarului.

26. A nunţul referitor la data, locul şi ora desfăşurării probei scrise şi a 
interviului se p lasează pe panoul informativ sau  pe pagina web a autorităţii 
administraţiei publice locale de nivelul întîi cu cel pu ţin  5 zile înaintea datei de 
desfăşurare  a acestor probe.

27. Evaluarea răspunsu ri lo r  se efectuează separat, p en tru  fiecare din proba 
scrisă şi p en tru  interviu, prin sistemul de puncte  de la 1 la 10, de către fiecare 
m em bru al comisiei, iar media aritm etică a punctelor acordate se consideră note 
finale pen tru  aceste probe.

28. Candidaţii care au  obţinut notele finale mai mici de 6 atît la proba 
scrisă, cît şi la interviu sîn t excluşi din concurs.



29. Media aritm etică a notelor finale obţinute la proba scrisă  şi la interviu 
se consideră no ta  finală la concurs şi se consem nează în procesul-verbal.

30. Comisia întocm eşte lista candidaţilor care au  promovat concursul, în 
funcţie de nota  finală obţinută , în ordine descrescătoare.

31. în  cazul în care n u  au  fost depuse cereri p en tru  participare la concurs, 
se a n u n ţă  concurs repetat.

32. Rezultatele concursu lu i se consem nează în tr-un  proces-verbal, întocmit 
de Secretarul Comisiei, sem nat de membrii Comisiei prezenţi la şedinţă  şi 
aprobat de preşedintele Comisiei, se afişează pe panoul informativ sau  se 
plasează pe pagina web a autorităţii adm inistraţiei publice locale de nivelul întîi 
şi se com unică personal candidaţilor în term en de cel pu ţin  3 zile de la finalizarea 
concursului.

33. Fiecare m em bru  al Comisiei are dreptul de a anexa  la procesul-verbal 
opinia sa  separată .

34. Cheltuielile pen tru  organizarea şi desfăşu rarea  concursulu i sînt 
suportate  de către au to rita tea  organizatoare a concursulu i, iar cheltuielile 
aferente deplasării şi participării la concurs sînt suporta te  de către participanţi.

IV. Modul de organizare a a c tiv ită ţii m ediatorulu i com unitar
35. Primăria angajează, du pă  a n u n ţa rea  rezultatelor concursului, persoana 

selectată în funcţia  de m ediator com unitar  în baza u n u i  contract individual de 
m uncă, conform prevederilor Codului muncii.

36. Perioada de angajare a m ediatorului com unitar  se determ ină în 
contractul individual de m uncă, încheiat în baza negocierilor dintre Primăria 
oraşului şi m ediatorul com unitar, conform Codului muncii.

37. Mediatorul com unitar  îşi desfăşoară  activitatea în conformitate cu 
prevederile legislaţiei şi actele normative în vigoare, cu prezentul Regulament- 
cadru, regulamentele proprii cu privire la activitatea m ediatorului com unitar şi 
dispoziţiile primarului.

38. Num ărul de persoane deservite de către u n  mediator com unitar 
constituie cel puţin  150 de beneficiari.

39. în oraşul Orhei în care populaţia  de etnie rom ă depăşeşte  150 de 
persoane, n u m ăru l  funcţiilor de mediator com unitar  va fi stabilit la decizia 
Consiliului orăşenesc Orhei, reieşind din norm ativul pen tru  u n  mediator 
com unitar şi n u m ăru l  de persoane social-vulnerabile de etnie rom ă care au  
domiciliul în localitatea respectivă.

40. Locul de m u n că  al m ediatorului com unitar  şi condiţiile de m uncă  
respective se asigură  de către angajator în corespundere  cu legislaţia în vigoare.

41. Mediatorul com unitar n u  realizează nemijlocit atribuţiile de funcţie 
directe ale specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, 
educaţiei etc., dar  le asigură  suport în realizarea competenţelor lor prin 
îm bunătă ţirea  comunicării cu populaţia  romă.

42. R em unerarea  muncii m ediatorului com unitar se efectuează în 
corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la 
condiţiile de salarizare a personalului din unităţile  bugetare”.

VI. Formarea profesională continuă a m ediatorulu i com unitar
43. Mediatorul com unitar angajat beneficiază de u n  curs  de formare 

profesională în dom eniu, cu obţinerea calificării de m ediator comunitar.
44. Form area profesională continuă  a m ediatorului com unitar se efectuează 

de către Primăria Soroca, în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi



Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Biroul Relaţii Interetnice şi 
organizaţiile societăţii civile rome acreditate p en tru  p res ta rea  serviciilor de 
instruire.

45. Tematica de instru ire  a m ediatorului com unitar cuprinde noţiuni de 
comunicare, in terac ţiune  cu autorităţile adm inistraţiei publice locale de nivelul 
întîi şi prestatorii de servicii publice, identificarea problemelor şi evaluarea 
necesităţilor beneficiarilor, aspecte legate de funcţionarea sistem ului medical, 
educaţional, de angajarea  în cîmpul muncii, accesul populaţiei la serviciile 
existente, m odalita tea  încadrării în sistemele de prestare  a serviciilor publice, 
precum  şi de cooperarea cu instituţiile de resort din com unitate.

46. Programul de formare profesională con tinuă  a  m ediatorului com unitar 
include cu rsu ri  de formare teoretică şi pregătire profesională practică la locul de 
muncă.

47. Primăria va asigura  organizarea şi m onitorizarea procesului de pregătire 
profesională practică la locul de m uncă  al m ediatorului com unitar.

48. Form area profesională con tinuă  a  m ediatorului com unitar, inclusiv 
finanţarea acestei activităţi se efectuează în modul stabilit de Regulamentul cu 
privire la organizarea formării profesionale continue, ap roba t prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004.

VII. M onitorizarea ş i evaluarea a ctiv ită ţii m ediatorulu i com unitar
49. Primăria monitorizează şi evaluează activitatea m ediatorului comunitar.
50. Evaluarea rezultatelor activităţii m ediatorului com unitar  se efectuează 

anual de către Prim ăria oraşului, pe baza monitorizării activităţii mediatorului 
com unitar şi în corespundere  cu raportul de autoevaluare  a acestu i angajat, care 
trebuie să  cuprindă:

1) tipurile activităţilor prioritare organizate sau  la care a luat parte 
mediatorul com unitar în domeniile asistenţei sociale, sănătă ţii  publice, educaţiei, 
încadrării în cîmpul muncii, documentării, condiţiilor de trai etc.;

2) nivelul de realizare a  activităţilor prevăzute în fişa postului;
3) im pactul activităţii desfăşurate  a su p ra  localităţii, lu îndu-se în 

considerare nivelul de satisfacţie a beneficiarilor şi a  localităţii compact sau  mixt 
populate de romi.

51. Primăria elaborează raportul de evaluare a m ediatorului comunitar, 
care include concluziile şi recomandările cu privire la nivelul de îndeplinire a 
criteriilor de evaluare stabilite de către angajator pen tru  fiecare dom eniu în care 
activează m ediatorul com unitar, iar despre rezultatele evaluării informează Biroul 
Relaţiilor Interetnice.

52. în cazul evaluării activităţii m ediatorului com unitar ca fiind 
nesatisfăcătoare sau  a  încălcării de către acesta  a atribuţiilor sale, angajatorul 
este în drept să  rezilieze contractul individual de m uncă  cu mediatorul 
comunitar, conform legislaţiei în vigoare.


