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“CENTRE COMUNITARE DE RESURSE: INSTRUMENTE STRATEGICE IN PROCESUL DE 

IMBUNATATIRE A SITUATIEI GRUPURILOR VULNERABILE DIN MEDIUL RURAL” 

 La 30 iunie 2011, s-a incheiat 

primul an de implementare  a 
proiectului “Centre Comuni-
tare de Resurse: Instrumente 
strategice in procesul de im-
bunatatire a situatiei grupu-
rilor vulnerabile din mediul 
rural”. In decursul primului 
an s-au desfasurat activitati 
care au pus bazele dezvoltarii 
unor Centre Comunitare in 
cadrul carora vor fi furnizate 
servicii integrate de sprijin. 
Acestea vor contribui la 
cresterea accesului pe piata 
muncii, in activitati non-
agricole, al persoanelor care 
traiesc in mediul rural, cu 
focalizare pe grupurile de 
romi, prin imbunatatirea 
calitatii resurselor umane, si 
valorificarea potentialului  
antreprenorial. Serviciile 
furnizate se vor centra in spe-
cial pe consiliere in domeniile 
anteprenorial, educational, 
medical si social, de formare si 
ocupare pe piata muncii. In 
urmatorii doi ani de 
implementare, pe langa 
furnizarea acestor servicii, 
proiectul va crea premisele 
asigurarii sustenabilitatii si 
continuitatii sale si dupa 
incheierea perioadei de 
implementare.   
 
In primul an de implementare 
activitatile principale 
implementate au fost 
urmatoarele:  

 realizarea unui studiu 
comprehensiv pentru 
identificarea si evaluarea 
nevoilor grupurilor-tinta in 

domeniul ocuparii, studiu 
pe baza caruia au fost 
selectate cele 15 comune in 
care vor fi infiintate Centrele 
Comunitare de Resurse;  

 elaborarea  strategiilor 
sectoriale de lucru  in 
domeniile social, sanatate, 
ocuparea fortei de munca, si 
anteprenoriat;  

 realizarea unei strategii de 
lobby si advocacy in urma 
careia s-au incheiat  
Acorduri de parteneriat cu 
Consiliile Locale ale celor 15 
comune tinta, care au in 
vedere asigurarea 
sprijinului reciproc in 
implementarea activitatii 
centrelor la nivel comunitar 
dar si aspecte privind 
sustenabilitatea proiectului;  

 elaborarea unei metodologii 
pe baza careia vor functiona 
Centrele Comunitare;  

 crearea echipelor 
comunitare care vor activa 
in Centrele Comunitare de 
Resurse. 

 
De asemenea, s-au achizitionat 
15 containere modulare dotate 
cu tot ceea ce este necesar 
pentru desfasurarea 
activitatilor in centre. Aceste 
module urmeaza sa fie 
amplasate pe parcursul lunii 
iulie 2011.  
 
Atat in activitatea de selectie a 
personalului angajat in centre, 
cat si in cea de amplasare a 
modulelor, proiectul CCR a 
beneficiat de sprijinul 
autoritatilor publice locale.  

In cadrul primei activitati, 
autoritatile au diseminat la 
nivel local anuntul de selectie 
a personalului centrelor,  prin 
postarea acestuia la avizierele 
primariilor.  
 
Cu privire la cea de-a doua 
activitate, autoritatile locale 
partenere, au pus la dispozitia 
proiectului o suprafata de 
teren cu titlu de folosinta 
gratuita pe care vor fi 
amplaste containerele, au emis 
avizele de amplasare a 
acestora si vor facilita 
obtinerea avizelor de 
functionare a centrelor. 
 
In vederea promovarii 
proiectului in cadrul activitatii 
de informare si publicitate,  
s-au realizat materiale 
publicitare (afise, fluturasi, 
bannere, roll-up-uri si pixuri), 
care s-au disctribuit impreuna 
cu mapele de prezentare a 
proiectului. S-au realizat 
comunicate de presa, precum 
si un newsletter care a fost 
transmis trimestrial, au existat 
constant aparitii in presa care 
au reflectat activitatea echipei 
de proiect.  
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Cum ati procedat in activitatea de se-

lectie a personalului angajat in Cen-
trele Comunitare de Resurse? 

Activitatea de selectie a inceput, de fapt, 
cu o analiza a necesitatilor de personal 
din proiect. Activitatea a presupus infor-
marea si documentarea pe tema 
abilităţilor pe care angajatii din centrele 
locale trebuie să le posede, astfel incat 
a c e s t e a  s a  v i n a  i n  s p r i j i n u l 
implementării eficiente a planului de 
lucru, dar si sa contribuie la dezvoltarea  
strategica a organizaţiei. Astfel, a fost 
realizata o analiza a cerinţelor posturilor 
de coordonator local al CCR, consultant 
dezvoltare antreprenoriala, agent 
ocupare, lucrator social si medic. 
Ulterior s-a trecut la realizarea 
specificatiilor de post si a fiselor de post. 
Dupa realizarea fiselor de post, stabilirea 
criteriilor de recrutare a fost mai simplu 
de realizat. Toti expertii din proiect au 
discutat si au stabilit o metodologie de 
selectie. Experienta fiecarui expert in 
domeniul managementului resurselor 
umane a fost deosebit de importanta in 
elaborarea metodologiei. Am dorit ca 
procesul  de recrutare sa fie corect, 
competiția sa fie deschisa, astfel incat sa 
creștem sansele  ca persoanele pe care le 

alegem sa fie cele mai potrivite pentru 
posturile respective.   

Care au fost criteriile de selectie? 

Au fost stabilite criterii de selectie 
pentru fiecare tip de post. Acestea s-au 
referit in principal la indeplinirea unor 
cerinte minime in ceea ce priveste 
nivelul educational și de formare, un 
anumit nivel de experiență in domeniul 
respectiv, gradul de motivare, abilitati 
de folosire a computerului. In plus, 
pentru fiecare post au fost anumite 
cerinte referitoare, de exemplu, la 
capacitatea de planificare, de organizare, 
gandirea analitica, spiritul de echipa, 
sensibilitatea la subiecte sociale. A fost 
apreciat gradul de comunicare (verbala, 
non-verbala, scrisa),  au  contat gradul 
de adaptabilitate, dar si obiectivele 
personale ale candidaților, gradul in care 
obiectivele lor s-au potrivit cu 
obiectivele Centrului Comunitar de 
Resurse. Un punct important de 
evaluare in cadrul interviului a fost 
disponibilitatea de timp a candidatului, 
deoarece activitatile din cadrul 
Centrului Comunitar de Resurse vor 
necesita o dedicatie speciala, o investitie 
de timp, energie și dorință de a schimba 

în bine lucrurile de la nivel local. 
Gandirea strategica  a candidaților a 
contat, de asemenea,  foarte mult 
deoarece noi urmarim o dezvoltare 
strategică a localitatilor din mediul rural 
cuprinse in proiectul nostru, motiv 
pentru care ne dorim imputernicirea 
oamenilor de la nivel local. Avem nevoie 
de oameni puternici, bine pregatiti, care 
sa construiasca alaturi de noi.  

Care au fost etapele selectiei?  

Etapele selectiei au fost stabilite in 
metodologia de selectie si au constat in 
anuntarea selectiei, analiza, evaluarea si 
ierarhizarea aplicatiilor primite, 
realizarea de interviuri, validarea 
rezultatelor interviurilor, anuntarea 
rezultatelor. Am primit un numar foarte 
mare de aplicatii, in medie aproximativ 
trei candidati pe post. Procesul  de 
evaluare a dosarelor a fost unul sustinut: 
75 de posturi în total, cate 5 posturi 
pentru fiecare dintre cele 15 localitati în 
care se vor dezvolta si vor functiona 
Centrele Comunitare de Resurse.  

→ 

Au fost selectate persoanele care vor lucra 
in Centrele Comunitare de Resurse 

In vederea inceperii activitatilor in Centrele Comunitare de 
Resurse, prevazuta in calendarul de activitati al proiectului 
pentru luna septembrie 2011, echipa proiectului s-a concen-
trat pe realizarea unei metodologii privind selectia de ex-
perti pe termen lung in vederea angajarii lor in centrele 
comunitare. Metodologia a fost realizata de echipa de ex-
perti a proiectului, iar pentru selectia si sustinerea intervi-
urilor candidatilor la posturile din centre s-a realizat o co-
misie de evaluare din care a facut parte si reprezentanta 
SASTIPEN, doamna Eugenia Bratu. 

Foto: Eugenia Bratu, asistent proiect 
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In etapa de interviu au trecut, in prin-
cipiu, primul dosar sau primele două 
dosare cu punctaje maxime pentru fie-
care post si fiecare localitate. Procesul de 
interviu s-a desfasurat separat pentru 
fiecare localitate, deoarece s-a dorit 
evaluarea candidatilor nu doar indivi-
dual, dar și din punct de vedere al posi-
bilei functionari ca o echipa.  

Care sunt concluziile trase dupa 
primirea CV-urilor/documentatiei apli-
cantilor?  

Am primit numeroase aplicatii. Acesta 
este un semnal bun. Din punctul nostru 
de vedere, inseamnă ca am reusit sa 
popularizam anunturile si ca oamenii au 
fost atrasi de ceea ce noi propunem in 

acest proiect. Din punct de vedere al 
pietei de munca, inseamna ca oamenii isi 
doresc sa lucreze. 

Care sunt problemele cu care v-ati con-
fruntat in tot acest proces de selectie? 

Intr-adevar, au fost  si probleme. Ma 
refer la greseli tipice ale candidaților, 
care nu reusesc sa sintetizeze informatiile 
profesionale relevante sau nu sunt sufi-
cient de atenti la cerintele postului. Am 
avut spre analiza numeroase dosare care 
nu au corepuns criiteriilor minime pe 
care noi le-am cerut.  De asemenea, am 
avut cateva probleme cu selectarea unor 
candidati pentru postul de consultant 
antreprenorial. Pentru acest post s-au 
cerut in mod specific studii economice. 

Insa la interviu am intalnit persoane care 
aveau experienta in domeniul antrepre-
norial, fara a avea  studii in domeniul 
economic. Ne gandim la o posibila lar-
gire a tipului de studii universitare finali-
zate. 

Care sunt rezultatele selectiei?  

Speram ca persoanele care au fost selec-
tate sa fie cele mai potrivite. Vom vedea 
rezultatele in perioada urmatoare, cand 
vor trece la treaba si vor avea posibili-
tatea sa-si demonstreze capacitatea. 

 

Secvente  

de la 

interviurile  

de  

angajare 



 

 

Comitetul de Monitorizare si Sustinere 
Regionala a proiectului „Centre 
Comunitare de Resurse: Instrumente 
strategice in procesul de imbunatatire a 
situatiei grupurilor vulnerabile in mediul 
rural” reprezinta o initiativa a Sastipen 
cu privire la crearea unui mecanism 
institutional regional, specializat, care sa 
vina in sprijinul activitatilor de 
sustenabilitate a proiectului pe termen 
lung.  

Se urmareste ca mecanismul creat sa aiba 
in componenta actori institutionali cheie, 
de la nivel judetean/regional, cu 
expertiza diferita in domeniile de interes 
ale proiectului, astfel incat actiunile 
privind cresterea ratei de ocupare si 
dezvoltarea antreprenoriatului in mediul 
rural, cu focus pe activitati non-agricole, 

sa poata avea un efect major pentru 
membrii comunitatilor locale.  

Pe de alta parte, se urmareste ca 
mecanismul institutional sa aiba o 
contributie semnificativa asupra 
dezvoltarii strategiilor locale, la nivelul 
comunelor tinta ale proiectului, astfel 
incat noi investitii economice si surse de 
finantare sa fie atrase in beneficiul 

membrilor comunitatilor rurale.  

Institutiile cheie, pe care Sastipen 
intentioneaza sa le atraga in componenta 
acestui Comitet sunt: Consilii Judetene, 
Institutii ale Prefectului, AJOFM-uri, 
Directii de Sanatate Publica, Directii 
Judetene de Asistenta Sociala, Camere de 
Comert etc. 

 

Comitetul de Monitorizare si Sustinere Regionala  

a proiectului CCR 
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Pentru desfasurarea optima a 
procesului de implementare a 
proiectului CCR, SASTIPEN are 
in vedere constituirea unui 
Comitet de Monitorizare si 
Sustinere Regionala a 
proiectului.  

Stiri pe scurt 

A fost semnat contractul cu firma care va realiza con-

tainerele modulare in cele 15 localitati selectate in care vor 

functiona Centrele Comunitare de Resurse furnizoare de 

servicii pentru membrii comunitatilor acestor localitati.  In 

numar de 15, aceste containere modulare sunt dotate cu tot 

ce este necesar pentru acordarea de servicii in domeniul 

antreprenorial, social, medical si educational de catre experti 

pregatiti corespunzator pentru fiecare domeniu.  Con-

tainerele modulare vor fi amplasate la nivel local pe par-

cursul lunii iulie 2011. 

In cadrul activitatii de selectie a localitatilor in care se vor 

dezvolta centre comunitare, localitatea Barcea din judetul 

Galati, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, selectata initial, a 

fost inlocuita cu localitatea Ivesti din acelasi judet. Motivul 

pentru care s-a produs aceasta schimbare consta in faptul ca 

Primaria Barcea nu a respectat termenii protocolului de par-

teneriat incheiat cu SASTIPEN privind acordarea avizelor de 

amplasare a modului in care ar fi urmat sa functioneze cen-

trul comunitar furnizor de servicii pentru comunitatea din 

Barcea. 

Foto: Eugenia Bratu si Madalin Morteanu,  membri ai echipei de proiect 
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In calitate de partener 2 responsabil cu 

activitatile de formare din cadrul 

proiectului, Asociatia Centrul de Re-

surse si Formare in Profesiuni Sociale 

(CRFPS) “PRO VOCATIE” are ca sar-

cina derularea cursurilor de formare 

profesionala in domeniile mediere sani-

tara, asistenta comunitara, mediere 

scolara si facilitare comunitara, organi-

zarea de cursuri regionale de formare 

pentru dezvoltarea competentelor 

antreprenoriale, precum si de work-

shopuri regionale pentru planificarea 

serviciilor furnizate de CCR.  

In perioada aprilie – iunie 2011, Pro 
Vocatie s-a ocupat, alaturi de SASTI-
PEN si Agentia “Impreuna”, de planifi-
carea serviciilor furnizate de CCR in 
cadrul unor workshopuri regionale al 
caror scop este de familiarizare a coor-
donatorilor de centru selectati si 
reprezentantii autoritatilor locale cu 
metodologia CCR, de a le dezvolta 
abilitatile de comunicare, de leadership 
si de lucru in echipa. Facillitatorii/
moderatorii propusi din partea PRO 
VOCATIE,  Mariea Ionescu si Florin 
Moisa, au stabilit o intalnire de lucru cu 
echipa de proiect pentru realizarea 
agendei si a detaliilor privind sustine-
rea workshopurilor.  
 
Iulie si august sunt lunile in care Pro 

Vocatie si Sastipen sunt responsabile 

de selectarea participantilor la cursurile 

de formare pentru mediere sanitara, 

asistenta comunitara, facilitare comuni-

tara si mediere scolara. Anca Manoiu si 

Dan Jurcan s-au ocupat de realizarea 

fiselor de selectie.  

 

In vederea derularii cursurilor de for-

mare profesionala, care vor avea loc in 

perioada august 2011 – mai 2012, pen-

tru unele domenii precum cel de 

mediere sanitara, Pro Vocatie s-a 

autorizat ca furnizor de formare pentru 

calificare nivel 2 urmand sa deruleze 

un numar de in 720 ore de curs (240 ore 

teorie si 480 ore practica). In paralel, 

partenerul 2 din proiect s-a ocupat de 

selectarea formatorilor, documentarea 

pentru realizarea suporturilor de curs, 

elaborarea manualului de formator si a 

cursantului in colaborare cu profesorul 

Gheorghe Sarau, dr. Minerva Ghi-

nescu, Mariana Buceanu, Luminita 

Marcu, Florin Moisa, Mariea Ionescu, 

Amalia Ciobanu, Carmen Rotaru, Anca 

Manoiu, Dan Jurcan, Gelu Duminica. 

De asemenea, Pro Vocatie a realizat 

planificarea cursurilor teoretice si prac-

tice.  

 

Pro Vocatie a constatat ca in unele 

domenii vizate de proiectul CCR 

(precum asistenta comunitara si facili-

tare comunitara) nu exista standard 

ocupational (SO). 

 

In primul caz, standardul este in pre-

gatire de catre Scoala Nationala de 

Sanatate Publica, Management si Per-

fectionare in Domeniul Sanitar 

(SNSPMPS). Pentru urgentarea acestui 

proces, Pro Vocatie a intreprins o serie 

de demersuri, oferindu-si voluntar 

sprijinul pentru finalizarea sa. In cadrul 

a două intalniri cu  reprezentantii 

CNCFPA si SNSPMPS, Pro Vocatie si 

cele doua institutii au stabilit proce-

durile de lucru si de colaborare pentru 

finalizarea standardului ocupational. 

In cazul standardului pentru facilitare 

comunitara, Pro Vocatie a facut solici-

tare la CNCFPA pentru a oferi asistenta 

metodologica in vederea elaborarii 

standardului ocupational (SO), astfel ca 

impreuna cu SASTIPEN si Agentia 

“Impreuna” (partener 1 in proiectul 

CCR), s-a trecut la realizarea analizei 

ocupationale (AO) si a SO, urmand ca, 

dupa verificarea si validarea lor de 

catre comunitatea profesionala, sa fie 

introduse in circuitul national.  

 

Pentru domeniul de mediere scolara, 
Pro Vocatie a obtinut autorizatia pen-
tru cursul de calificare dupa ce a reali-
zat un dosar de autorizare de 1080 de 
ore (720 ore de teorie si 360 ore de prac-
tica). A continuat cu selectarea forma-
torilor si documentarea pentru realiza-
rea suportului de curs, fiind acum la 
stadiul de elaborare a manualului de 
formator si al celui de cursant. In 
paralel se lucreaza la planificarea cur-
surilor teoretice si practice.  
 
In vederea organizarii a trei cursuri 
regionale de formare pentru dezvol-
tarea competentelor antreprenoriale a 
persoanelor provenite din cele 15 
comunitati/localitati selectate in 
proiectul CCR, care vor avea loc in 
perioada octombrie – noiembrie 2011, 
Pro Vocatie a selectat si contractat for-
matori acreditati, a efectuat documen-
tarea pentru suporturile de curs, iar in 
acest moment se afla la stadiul de 
elaborare a manualelor si planificarea 
cursurilor teoretice si practice. 

ProVocatie, furnizor de formare 
profesionala 
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In primul trimestru al celui de-

al doilea an de implementare, 

in lunile iulie, august si sep-

tembrie 2011, calendarul 

proiectului CCR prevede ur-

matoarele activitati: 

 Planificarea serviciilor furnizate 

de CCR in cadrul unor work-

shopuri regionale 

 Promovarea la nivel comunitar a 

activitatilor CCR 

In cadrul acestei activitati, vor fi organi-

zate si sustinute 15 evenimente de lansare 

a Centrelor Comunitare de Resurse si va 

avea loc o campanie de informare a 

comunitatilor rurale cu privire la ser-

viciile furnizate in centre 

 Desfasurarea activitatilor din ca-

drul centrelor 

Incepand cu luna septembrie, vor demara 

activitatile in centre.  Tot in septembrie se 

vor incheia parteneriate cu Agentiile 

Judetene de Ocupare a Fortei de Munca  

in vederea sustinerii activitatilor preva-

zute incepand cu luna decembrie si pana 

la incheierea proiectului, care constau in 

realizarea de consiliere privind oportuni-

tatile de  ocupare a membrilor comunita-

tilor rurale cu focalizare pe romi.  

 Selectarea participantilor la cur-

surile de formare in domeniile 

mediere sanitara, asistenta comu-

nitara, facilitare comunitara si 

mediere scolara 

Aceasta activitate se va desfasura in lunile 

iulie si august 

 Derularea cursurilor de formare 

profesionala 

Cursurile se vor desfasura in doua etape 

cu o durata de 10 luni: prima etapa, care 

va dura o luna, prevede formarea teo-

retica, in timp ce etapa a doua, cu o du-

rata de 9 luni, va consta in dezvoltarea si 

implementarea practica in cadrul centre-

lor si in comunitati.  

 Selectarea persoanelor care vor 

beneficia de programul de dezvol-

tare a competentelor antreprenori-

ale 

Va incepe in august si va avea o durata de 

patru luni. Va debuta cu o campanile de 

informare in randul comunitatilor tinta cu 

privire la oportunitatea de participare la 

programul de pregatire  in domeniul 

antreprenoriatului, va continua cu re-

alizarea criteriillor de selectie a per-

soanelor si se va incheia cu selectarea 

propriu-zisa a persoanelor care vor bene-

ficia de instruire in domeniul antrepreno-

riatului de catre o comisie infiintata in 

acest sens. 

 Organizarea retelei CCR 

In luna septembrie vor fi organizate intal-

niri cu coordonatorii centrelor si se vor 

stabili componenta, regulamentul de 

functionare si  mandatul retelei CCR.  

 Activitatea continua de informare 

si publicitate prevazuta in cadrul 

proiectului va aduce informatii la 

zi privind desfasurarea calendaru-

lui de activitati 

Calendarul activitatilor CCR  

in trimestrul urmator 


