
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Servicii integrate gratuite de orientare pe piața muncii și anteprenoriat pentru 
comunitățile rurale 

19 august 2011 

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare 
Comunitară “Împreună” și Centrul de Formare în Profesiuni Sociale “Pro Vocație”, inaugurează 
sâmbătă, 27 august 2011, orele 13.00 – 15.00, Centrul Comunitar de Resurse”  Puşcaşi, 
județul Vaslui”, Str. Școlii nr. 6. 

Lansarea Centrului Comunitar de Resurse se va face prin intermediul unei ceremonii de deschidere 
ce va avea loc în fața sediului Centrului Comunitar de Resurse Puşcaşi. 

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor publice județene/regionale, 
reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale care activează la nivel local/județean, lideri ai 
comunităților locale, precum și beneficiarii direcți ai serviciilor centrelor.  

Centrul Comunitar de Resurse reprezintă un concept inovativ, care se adresează întregii 
comunități și asigură, gratuit, servicii de sprijin integrate în ceea ce privește orientarea pe piața 
muncii și începerea unei activități anteprenoriale, servicii de asistență care să asigure participarea 
persoanelor din zonele rurale pe piața muncii, completate de activități de promovare a unui mod 
de viață sănătos.   

Beneficiarii activităților desfașurate în cadrul Centrului vor fi: persoane în căutarea unui loc de 
muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, etc. 

Centrul Comunitar de Resurse beneficiază și de sprijinul autorităților locale în vederea susținerii și 
desfășurării activităților pe termen lung, în beneficiul comunității locale. 

Centre Comunitare de Resurse vor mai fi amplasate în alte 14 localități situate în regiunile de 
Centru, Nord-Est și Sud-Est ale țării, respectiv: Ighiu (Jud. Alba) Băgaciu, Daneș, Mica, Sînpaul 
(Jud. Mureș), Coșula (Jud. Botoșani), Văleni, Răucești, Boghicea, Pipirig (jud. Neamț), Ivăneşti 
(jud. Vaslui), Mănăstirea Cașin (Jud. Bacău), Ivești, Frumușița (Jud. Galați). 

Actiunea se inscrie in cadrul proiectului “Centre Comunitare de Resurse: Instrumente 
strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile in mediul rural”, 
implementat in perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2013 de catre Centrul Romilor pentru Politici de 
Sanatate – Sastipen, in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Comunitara „Impreuna” si Asociatia 
„Pro Vocatie”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. 

 

Pentru mai multe detalii puteți contacta: Mariana Sandu, coordonator național activitate Centre 
Comunitare de Resurse, Mob: 0756 100 928, e-mail: mariana.sandu@sastipen.ro.  
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