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Romani CRISS este re-autorizat ca centru de evaluare si certificare a competentelor
profesionale pentru ocupatia de mediator sanitar, pentru al treilea an consecutiv
Dupa autorizarea din anul 2008 ca centru de evaluare si re-autorizarea din 2010, in anul 2012 Romani CRISS
a fost monitorizat a treia oara in vederea obtinerii autorizatiei de functionare. Pentru noua autorizare, CRISS
a pregatit documentele solicitate de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) si a pus la dispozitia
acestora documentatia conforma cu metodologia, facand dovada conditiilor necesare pentru functionarea
centrului. Obtinerea autorizarii pentru a treia oara permite realizarea de evaluari ale mediatoarelor sanitare,
de catre evaluatorii din cadrul centrului Romani CRISS si eliberarea de certificate de calificare pentru cele
care dovedesc ca detin competentele profesionale necesare pentru indeplinirea ocupatiei de mediator.
In Romania singurele certificate recunoscute conform Legii sunt cele dobandite in sistem formal si cele
obtinute in urma evaluarii si certificarii competentelor sau cele obtinute in urma unui curs derulat de catre
un furnizor de formare autorizat. Prin centrul de evaluare Romani CRISS mediatoarele sanitare de etnie
roma si nu numai, vor avea posibilitatea sa se informeze, sa se formeze si sa decida asupra posibilitatilor de
evaluare si de certificare a competentelor de mediator sanitar, in vederea obtinerii unui certificat de
calificare. Acest certificat le va oferi posibilitatea de a se angaja si de a face fata, in mod real, nevoilor de pe
piata muncii si in acelasi timp va recunoaste rezultatele invatarii prin evaluarea si certificarea
competentelor.
Inainte de vizita de monitorizare, Romani CRISS eliberase un numar de 192 de certificate profesionale pentru
tot atatea mediatoare sanitare care au trecut prin procesul de evaluare. Evaluarile facute au urmat procesul
standard, acela de intocmire a dosarului si aplicare a probelor de evaluare minime, analiza competentelor si
certificarea rezultatelor fiind facute de evaluatorii responsabili de dosar. Pentru anul urmator de
functionare, centrul isi propune sa evalueze si sa certifice un numar minim de 30 de mediatoare sanitare.

Despre mediatorul sanitar
Mediatorul sanitar este un lucrator pentru comunitatile de romi care inlesneste comunicarea intre
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responsabilitatile statului fata de cetatean si obligatiile cetateanului fata de stat, referitor la functionarea
sistemului de sanatate, a sistemului de asigurari de sanatate, cu scopul de a imbunatati starea de sanatate a
comunitatilor de romi.

Despre certificatul de competente profesionale


Certificatele de competente profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de ANC sunt
recunoscute la nivel national si au aceeasi valoare ca certificatele de absolvire/calificare.



Certificarea presupune o evaluare a competentelor profesionale pe care mediatorul trebuie sa le detina
conform standardului ocupational pentru aceasta meserie.



In urma procesului de evaluare mediatorul/mediatoarea primeste recomandari din partea evaluatorului,
avand astfel posibilitatea sa isi imbunatateasca cunostintele teoretice si practice si sa se dezvolte
profesional.



Pe baza certificatului de competente mediatoarele sanitare vor putea avea inscrisa in cartea de munca
ocupatia de mediator sanitar.

