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 Ana Ivasiuc  - coordonatoare studiu 

 Andrei Constantin  - expert cercetare (colectarea si centralizarea datelor cantitative si 
recomandari de pe teren) 

 Cosmin Serban – expert cercetare (colectarea si centralizarea datelor cantitative si 
recomandari de pe teren) 

 Simona Preda – expert asistenta sociala (recomandari de pe teren si studiu in domeniul 
asistenta sociala) 

 Dan Jurcan  - expert in lobby si advocacy (recomandari de pe teren, studiu si strategie 
lobby si advocacy) 

 Theodora Ene – expert  in formare profesionala si ocupare (recomandari de pe teren si 
studiu in domeniul ocuparii si formarii profesionale) 

 Smaranda Witec – expert in domeniul antreprenorial (recomandari de pe teren si studiu in 
domeniul antreprenorial) 

 Cristina Crintea—expert in domeniul sanatatii (studiu si strategie in domeniul sanatatii) 

 Eugenia Bratu—asistent proiect (studiu si strategie in domeniu sanatatii) 

 George Radulescu – asistent proiect (colectarea datelor si recomandari de pe teren) 

 Madalin Morteanu – asistent proiect (colectarea datelor si recomandari de pe teren) 

In proiectul ―Centre Comunitare de Resurse; 
Instrumente strategice in procesul de 
imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile 
din mediul rural‖, beneficiarul SASTIPEN, 
impreuna cu partenerii sai, a parcurs o noua 
etapa de implementare: studiul comprehensiv 
pentru identificarea si evaluarea nevoilor 
grupurilor-tinta in domeniul ocuparii fortei de 
munca. Rezultatele acestui studiu vor sta la 
baza selectarii a 15 localitati din regiunile 
vizate – Regiunea Sud-Est, Regiunea Centru si 
Regiunea Nord-Est – in aria carora urmeaza sa 
fie dezvoltate Centrele Comunitare de Resurse 
drept instrument prin care se doreste 
imbunatatirea situatiei grupurilor vulnerabile 
din mediul rural.   

Studiul s-a desfasurat pe durata a patru luni si 
a avut doua etape: o etapa de desk-research si 
o etapa de colectare a datelor pe teren. In 
etapa de desk-research au fost identificate 80 
de localitati din mediul rural care sa 
indeplineasca toate criteriile vizate de proiect 
(vezi interviul cu coordonatoarea proiectului, 

Ana Ivasiuc, pagina 2), ulterior fiind alese 
aleator, pentru a fi vizitate, 50 de localitati.  

O echipa de cercetare alcatuita din 11 experti 
si-a impartit aria de actiune, vizitand fiecare 
localitate in parte de pe lista celor 50. In cadrul 
activitatii de teren au fost initiate intalniri si s-
au purtat discutii cu autoritatile publice, cu 
liderii locali si cu reprezentanti ai 
comunitatilor, a fost prezentat proiectul, au 
fost lansate invitatii la parteneriat cu 
primariile si consiliile locale, au fost 
completate chestionare si s-au colectat date 
care se vor constitui in concluzii ce vor sta la 
baza selectarii localitatilor pe teritoriul carora 
se vor amplasa 15 centre. Expertii proiectului 
au purtat dialoguri cu peste 170 de persoane 
(primari, medici, asistenti sociali, lideri ai 
comunitatii, experti romi, consilieri locali, 
mediatori). Acestea au fost informate asupra 
beneficiilor proiectului si, la randul lor, au 
oferit informatii  necesare pentru 
documentarea nevoii de servicii integrate in 
mediul rural.  

Studiul a avut o 

durata de patru 

luni si a fost efec-

tuat de o echipa 

alcatuita din 11 

experti 



Procesul  de selectare  
a  loca l i tat i lor  se 

apropie  de f ina l   
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Doamna Ana Ivasiuc, aveti calitatea 

de expert in domeniul cercetarii in 
proiectul CCR si coordonati studiul 
comprehensiv pentru identificarea si 
evaluarea nevoilor grupurilor-tinta in 
domeniul ocuparii. Cu alte cuvinte, 
dumneavoastra, impreuna cu echipa 
de experti a proiectului, in urma 
concluziilor acestui studiu, 
recomandati cele mai adecvate 15 
localitati din cele trei zone vizate de 
proiect pentru amplasarea centrelor. 
Va rog sa ne explicati pe scurt 
mecanismul selectarii. 
Intr-adevar, cele 15 localitati care vor 
beneficia de serviciile integrate oferite 
de centrele comunitare create prin 
proiect se vor selecta in urma unui 
studiu comprehensiv. Ca sa ajungem 
la acest numar, am preselectat 50 de 
localitati dintr-un total de 80 care in-
deplineau criteriile.  Expertii din 
proiect le-au vizitat si au stat de vorba 
cu oamenii, cu liderii locali si cu auto-
ritatile publice, au completat chestio-
nare si si-au luat notite. S-au intors cu 
informatii si recomandari care vor 
avea drept finalitate selectarea locali-
tatilor. 
 
Cele 50 de localitati n-au fost alese la 

intamplare. Cum le-ati preselectat ?
Am avut in vedere mai multe aspecte. 
Am vizat comune mari, cu minimum 
2 000 de locuitori, dintre care circa 500 
dintre ei sa fie romi (romii fiind unul 
dintre grupurile noastre tinta, ca grup 
vulnerabil care prezinta risc ridicat de 
excluziune sociala), tinand cont, toto-
data, de criterii precum: proximitatea 
fata de un oras in care sa existe cel 
putin un punct de lucru al agentiilor 
de ocupare a fortei de munca; existen-
ta unor oportunitati in domeniul an-
treprenorial; existenta unei resurse 
umane cu potential de calificare. Toate 
aceste criterii au fost necesare in pro-
cesul de preselectare pentru a ne asi-

gura ca vom atinge rezultatele sconta-
te. Ar fi fost imposibil sa le atingem 
fara sa tinem cont de aceste criterii. 
 
La acestea s-au adaugat constatarile 
de pe teren.  Ce aspecte s-au urmarit 
in mod deosebit? 
A contat mult atitudinea autoritatilor 
locale fata de acest proiect, sustinerea 
promisa in procesul de implementare 
si disponibilitatea de a-l prelua dupa 
incheierea perioadei de implementare, 
asigurandu-i continuitatea; deschide-
rea comunitatii insasi de a vedea in 
aceste centre o oportunitate de imbu-
natatire a situatiei membrilor sai; spri-
jinul persoanelor resursă  din zona 
(lideri, mediatori, experţi romi, asis-

tenţi sociali, medici etc.). Ne-am pro-
pus, de asemenea, sa evitam suprapu-
nerea cu alte proiecte similare care se 
deruleaza in zona pentru a nu crea o 
concurenta cu consecinte nedorite 
pentru eficienta urmarita.  
 
Este prematur sa vorbim despre 
concluzii, cu atat mai putin despre 
lista localitatilor selectate. Ce ne 
puteti dezvalui totusi? 
Nu avem inca o lista, dar vom avea 
foarte curand. Ca mod de lucru, vom 
selecta 15 localitati cu recomandarea 
ferma de amplasare a centrelor, dar 
vom intocmi si o lista de asteptare cu 
alte 15 localitati, astfel incat sa avem 
un plan de rezerva pentru situatiile 
neprevazute care ar putea duce la 
eliminarea de pe prima lista a vreunei 
localitati si inlocuirea ei cu una de pe 
lista de asteptare.  
 
Cat de stransa este competitia? Au 
existat localitati eliminate din start? 
Foarte stransa, insa exista si localitati 

care s-au dovedit rapid neeligibile. 

Motivele au tinut de reticenta sau 

chiar ostilitatea autoritatilor locale fata 

de proiect, riscul ridicat de a nu se 

atinge indicatorii din diverse ratiuni 

precum nivelul educational slab al 

membrilor comunitatii, pasivitatea lor 

fata de aceasta initiativa, existenta 

fenomenelor migratorii (forta de 

munca disponibila are tendinta sa 

migreze periodic la lucru in 

strainatate). Dincolo insa de aceste 

exemple, multe localitati par sa se 

califice pentru amplasarea unui centru 

comunitar. Ne va fi greu sa decidem 

care dintre ele vor intra pe lista 

castigatoare.  

 

Ana Ivasiuc, coordonatoarea echipei de cercetare 

15 localitati 

vor fi selectate 

din totalul de 

50 vizitate 
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Strategia de lobby si advocacy din cadrul 
proiectului  

Domnule Dan Jurcan, aveti un rol 

extrem de important in proiectul de 
dezvoltare a CCR: expert in lobby si 
advocacy. Este o activitate relativ noua 
si putin cunoscuta in Romania. Vreti sa 
ne-o prezentati pe scurt? 
Este inca multa confuzie in ceea ce 
priveste activitatea de lobby si advocacy 
in Romania. Desi nu avem un cadru 
legal pentru aceasta activitate, lobby si 
advocacy exista totusi. Grupurile de 
interese,organizatiile neguvernamentale, 
sindicatele vor sa isi protejeze interesele 
si influenteaza mai mult sau mai putin 
luarea, modificarea sau anularea unor 
decizii ale celor din organele 
deliberative sau executive, incepand de 
la Parlament, consilii judetene, consilii 
locale si continuand cu presedintele, 
guvernul, prefecturile sau primariile. 
Ideea pe care se intemeiaza activitatea 
de lobby este ca interesul general nu se 
poate atinge decat prin realizarea 
intereselor individuale si de grup. Ca sa 
va dau un exemplu, in Congresul SUA si 
in Parlamentul UE fiecare ales este 
supus actiunii catorva sute de lobbysti, 
in fiecare an. 
 
Din cate cunosc, lobby e asociat la noi 
mai mult cu traficul de influenta.  
Sau, si mai rau, cu mita sau alte 
infractiuni asociate coruptiei, ceea ce 
este o imagine falsa. Lobby si advocacy 
inseamna in primul rand transparenta, 
control. Cel care este tinta de lobby - 
parlamentarul, ministrul, primarul etc. - 

nu are voie sa beneficieze de niciun 
avantaj material sau de alta natura prin 
actiunea de lobby exercitata. Integritatea 
decidentului, legalitatea actiunii si 
responsabilitatea lobby-stului sunt 
conditiile cheie pentru transparenta 
activitatii de lobby. Numai dincolo de 
acest perimetru se poate vorbi de trafic 
de influenta. 
 
Spuneati ca nu avem un cadru legal 
pentru aceasta activitate. De ce? 
Au existat pana acum mai multe 
propuneri legislative privind 
reglementarea ei, dar se pare ca exista 
un lobby destul de puternic ca o astfel 
de reglementare sa nu se adopte. Dupa 
modelul american, o astfel de 
reglementare ar presupune o 
transparenta totala privind tinta de 
lobby, rezultatul dorit, valoarea 
contractului beneficiarului si 
executorului actiunii de lobby. Poate 
pentru unii ar insemna mult prea multa 
transparenta sau, dimpotriva, o 
marketizare a deciziilor democratice 
prin prisma grupurilor de interese. Ceea 
ce vreau sa punctez este ca, in absenta 
unei legi a lobby-ului, exista totusi 
reglementari care permit reprezentarea  
intereselor private si influentarea 
deciziilor autoritatilor locale. Si ma refer 
aici la reglementarile privind accesul la 
informatie, transparenta decizionala in 
administratia publica, participarea la 
sedintele locale, initiativa cetateneasca si 

altele.  

Concret, ce inseamna sa faci lobby? 
In cea mai scurta dintre definitiile 
posibile, sa faci lobby inseamna sa fii 
informat, sa prezinti punctul tau de 
vedere decidentului si sa il convingi clar, 
transparent, pe baza de argumente, sa ia, 
sa modifice sau sa se abtina de la o 
anumita decizie. Ca sa dau un exemplu 
recent, ordonanta privind creditele 
bancare poate fi privita si ca un rezultat 
al activitatii de lobby. 
 
Care este rolul activitatii de lobby si 
advocacy intr-un proiect? 
Depinde de proiect. Dar la modul 
general, cand vorbim de proiecte 
derulate de organizatii 
neguvernamentale, lobby si advocacy se 
refera la obtinerea sprijinului tuturor 
factorilor decizionali care concura la 
succesul proiectului. Avand in vedere 
faptul ca cele mai multe dintre proiectele 
sociale vizeaza imbunatatirea situatiei 
grupurilor dezavantajate, activitatea de 
lobby si advocacy se refera la obtinerea 
sprijinului autoritatilor centrale si locale 
pentru implementarea si atingerea 

obiectivelor din cadrul proiectului.→ 

Doctor in sociologie si profesor asociat la Universitatea Bucuresti, Dan Jurcan 
este expertul in lobby si advocacy al proiectului de dezvoltare a CCR. Timp de 
10 ani a lucrat la Guvern, iar de curand a luat decizia de a profesa in mediul 
privat. Are o vasta experienta in aria accesului la informatii, transparenta 
decizionala, comunicare guvernamentala, strategii si studii de politici publice, 
managementul proiectelor. In portofoliul sau profesional se afla si faptul ca in 
anul 2001 s-a ocupat de definitivarea strategiei nationale de imbunatatire a 
situatiei romilor si a coordonat implementarea ei in primii ani.   

Dan Jurcan, expert lobby si advocacy 



 

 

 Cat de importanta este ponderea 
acestei componente intr-un proiect 
precum CCR? De ce este necesara 
aceasta componenta intr-un asemenea 
proiect? 
Personal, cred ca activitatea de lobby si 
advocacy este la fel de importanta ca si 
celelalte componente din cadrul 
proiectului.  Iata, de pilda, prima dintre 
activitatile derulate in cadrul 
proiectului. Este vorba despre 
cercetarea si colectarea datelor in 
vederea stabilirii localitatilor-tinta unde 
se va implementa proiectul, nu? Ei bine, 
aici nu a fost vorba doar de colectarea 
datelor. Echipele au mers pe teren si 
primul lucru pe care l-au facut a fost sa 
ia contact cu primarul, secretarul 
primariei, asistentul social, expertul 
local pe problemele romilor etc. Al 
doilea pas a fost sa le prezinte acestora, 
in special primarului, liniile mari ale 
proiectului, beneficiile acestuia pentru 
comunitate. Si a fost important acest 
lucru pentru ca multi dintre primari au 
inteles utilitatea proiectului pentru 
concetatenii lor si astfel si-au exprimat 
sprijinul pentru un astfel de proiect. Au 
fost si cazuri in care au fost mai reticenti 
si evident ca in acele localitati proiectul 
are sanse mici sa se implementeze. Am 
subliniat cu fiecare prilej ca fara 
sprijinul autoritatilor locale, proiectul 
risca sa nu aiba rezultatele asteptate si 
astfel devine extrem de importanta inca 
din start deschiderea manifestata de 
autoritati pentru implementarea lui. 
Inainte de etapa de cercetare a fost 
activitatea de lansare regionala. 
Teoretic, este vorba despre o activitate 
din planul de comunicare. Practic, a fost 
un prilej pentru unii dintre cei prezenti 
(invitati la evenimentele de lansare) sa-
si manifeste interesul pentru sustinerea 
proiectului, iar acest fapt este important 
pentru decizia finala privind localitatile 
tinta. Ca sa rezum, dincolo de 
indicatorii economici, sociali, de 
antreprenoriat, ceea ce mi se pare 
relevant pentru selectia localitatilor 
tinta este, din punctul meu de vedere, 
disponibilitatea primarului si a 

consiliului local de a sprijini SASTIPEN 
si partenerii sai in implementarea 
proiectului. 
 
Activitatea de lobby si advocacy din 
cadrul proiectului CCR se desfasoara 
conform unei strategii pe care deja ati 
elaborat-o. 
Da, era absolut necesar. Insa strategia 
este deocamdata un simplu document. 
Ea se vrea un instrument de 
management in cadrul proiectului. Ceea 
ce face strategia in discutie este sa 
transpuna obiectivele proiectului in 
obiective, activitati si rezultate asteptate 
de lobby si advocacy. Vrem sa obtinem 
sprijinul primarilor, consilierilor locali, 
persoanelor cheie din primarie, de la 
nivel judetean si de la nivel central, 
pentru avizarea si aprobarea plasarii 
modulelor pentru centrele comunitare 
de resurse, atingerea obiectivelor de 
formare si plasare pe piata muncii, 
asigurarea sustenabilitatii proiectului si 
crearii unor forme consultative pentru 
elaborarea unor strategii de dezvoltare 
locala pentru comunitatile de referinta. 
Succesul ei depinde de efortul echipei 
de proiect in atingerea obiectivelor si 
desfasurarea activitatilor precizate in 
calendar si in planul de masuri. 
 
Care sunt rezultatele asteptate in urma 
implementarii strategiei elaborate? 
La sfarsitul proiectului intentionam sa 
avem 15 parteneriate incheiate cu 
autoritatile locale in vederea obtinerii 
suportului local in procesul de 
implementare a proiectului, sase 
parteneriate cu Agentiile Judetene de 
Ocupare a Fortei de Munca din judetele 
de resedinta ale comunitatilor rurale 
tinta, 15 intalniri cu reprezentanti ai 
autoritatilor locale in vederea infiintarii 
comisiilor mixte de lucru (CML) si 15 
hotarari ale consiliilor locale de 
infiintare a CML. Acestea sunt 
rezultatele finale pe care le tintim. 
Pentru atingerea lor avem o serie de 
obiective si rezultate intermediare sau 
instrumentale. 
 

Ce dificultati anticipati in realizarea 
lor? 
Sunt mai multe riscuri pe care noi le-am 
identificat. Le mentionez pe cele mai 
importante. E posibil ca unele consilii 
locale sa nu fie dispuse sa semneze un 
parteneriat care sa le oblige la preluarea 
de personal si angajarea de cheltuieli 
pentru sustenabilitatea proiectului, atat 
timp cat cadrul legal le impune 
reducerea cheltuielilor si interzicerea 
angajarii de personal. Solutia pe care 
noi am propus-o este preluarea totala 
sau partiala a centrelor, in functie de 
resurse, sau asigurarea continuitatii 
proiectului prin parteneriate cu alte 
ONG-uri sau proiecte derulate de 
SASTIPEN. De asemenea, e posibil sa 
ne confruntam cu o lipsa de cooperare 
şi implicare a consiliului local in 
sustinerea proiectului si, implicit, a 
adoptarii hotararilor consiliului local 
prevazute in proiect. Vom incerca sa ii 
convingem prezentandu-le consilierilor 
locali avantajele pentru comunitate 
(neimplicarea resurselor financiare 
locale, angajarea de persoane din 
comunitate, calificarea si obtinerea de 
locuri de munca, initiative de 
antreprenoriat, reducerea numarului de 
asistati sociali, cooptarea primariei ca 
partener in efortul de schimbare la nivel 
local etc.). Un alt risc tine de lipsa 
posibila de interes a grupurilor tinta 
sau de cooperare a autoritatilor 
judetene de formare si ocupare in 
sustinerea proiectului. Insa am 
incredere in echipa de proiect. Sincer, 
am fost placut surprins sa descopar ca 
managerul proiectului, Daniel 
Radulescu, este unul dintre fostii mei 
studenti la cursul de diagnoza sociala si 
planificare strategica. De fapt, el face 
parte din noua generatie de tineri romi 
care, usor-usor, trebuie sa 
constientizeze ca transformarea, 
schimbarea si imbunatatirea situatiei 
romilor trebuie sa vina din interior, 
printr-o miscare civica si, de ce nu, si 
politica extrem de activa.  
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Agentia de Dezvoltare Comunitara 
―Impreuna‖ se prezinta  

Domnule Gelu Duminica, sunteti 
presedintele Agentiei de Dezvoltare 
Comunitara “Impreuna”, o fundatie 
cu o activitate impresionanta, care 
este, totodata, Partener 1 in proiectul 
“Centre Comunitare de Resurse: 
Instrumente strategice in procesul de 
imbunatatire a situatiei grupurilor 
vulnerabile din mediul rural” (CCR). 
Va rog sa ne descrieti in cateva 
cuvinte Agentia “Impreuna”. 
Este o fundatie de dezvoltare 
comunitara a carei misiune este 
pastrarea si afirmarea identitatii 
romilor, recunoasterea lor ca popor si 
ca minoritate etnica si nationala. 
Fundatia isi indeplineste acest scop 
prin cercetare, documentare, 
diseminare si sprijin la elaborarea si 
implementarea politicilor publice 
destinate romilor. Fondata in 1999, 
agentia este organizatie non profit, 
apolitica si neguvernamentala.  
 
Care sunt cele mai importante proiecte 
si programe realizate de fundatia 
dumneavoastra de la infiintare si pana 
in prezent?  
In decursul celor 11 ani de existenta, a 
gestionat peste 50 de programe si 
proiecte sprijinite de Comisia 
Europeana, Banca Mondiala, Fundatia 
Soros, Fundatiile Olandeze, Fondul 
German Marshall, organisme ale 
Natiunilor Unite etc. Agentia 
―Impreuna‖ face parte din diferite 
comisii in cadrul Uniunii Europene sau 
al Guvernului României, in scopul de a 
elabora un sistem eficient de incluziune 
sociala. Expertii nostri fac parte din 
diferite grupuri de lucru care dezvolta 
instrumente si indicatori, in scopul 
imbunatatirii situatiei romilor si a 
participarii lor la nivel local. Din 2002, 
Agentia ―Impreuna‖ creeaza si sprijina 

politici sociale pentru romi: Bursa 
locurilor de munca, spre exemplu, 
Caravana ocuparii, peste 200 de 
parteneriate intre reprezentanti ai 
comunitatilor de romi si autoritati 
publice locale si multe altele. Pâna nu 
demult, organizatia noastra, in 
parteneriat cu diverse firme externe, a 
fost contractata pentru a oferi asistenta 
tehnica Guvernului României in 
gestionarea granturilor, participare 
comunitara, formare de retele si acces 
la servicii sociale pentru doua 
programe PHARE ale Guvernului 
României si Uniunii Europene, in 
valoare totala de 10 milioane de euro.  
 
Dar in prezent? 
In momentul de fata, organizatia 
sprijina 22 de organizatii 
neguvernamentale si este prezenta in 
100 de comunitati din 25 de judete. 
Obiectivele Agentiei ―Impreuna‖ se 
situeaza pe doua axe. In primul rând, 
agentia lucreaza pentru dezvoltarea 
comunitatilor de romi, in contextul 
drepturilor civile, sociale, politice si 
economice si in contextul proceselor 
nationale si internationale. In al doilea 
rând, dezvolta cooperarea si 
parteneriatele cu organizatii publice si 
private, nationale si internationale, 
specializate in implementarea de 
programe sociale pentru romi. 
 
In plus, este Partener 1 in proiectul 
CCR al carui beneficiar este 
SASTIPEN. Care sunt atributiunile 
Agentiei “Impreuna” in cadrul acestui 
proiect?  
Fundatia noastra este parte activa in 
activitatea de realizare a studiului 
comprehensiv care va fundamenta 

interventia locala  → 

Secvente din proiectele implemen-

tate de Agentia “Impreuna” 
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Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa Prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare” 

Domeniul Major de Interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste 
dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca” 

Proiect: “Centre Comunitare de Resurse; Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor 
vulnerabile din mediul rural” 

Numarul de identificare: POSDRU/83/5.2/S/55695 

Editor: Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN 

 

 

a Centrelor de Resurse, asigura 
planificarea strategica si implementarea 
masurilor in domeniile asistenta sociala, 
antreprenoriat si ocupare, precum si  
monitorizarea si evaluarea acestui 
proiect extrem de ambitios. Un numar de 
opt experti cu vasta experienta de lucru 
in domeniile lor sunt angrenati pentru a 
asigura buna desfasurare a lucrurilor. 
Activitatile preconizate sunt in grafic: 
realizarea studiului este pe final, un 
numar impresionant de vizite – circa 50 - 
in comunitatile preselectate a fost deja 
efectuat si feed-back-ul nostru catre 
intreaga echipa a fost prezent. 
Consideram ca Agentia ―Impreuna‖, 
Asociatia ―Pro Vocatie‖ (Parter 2 in 
proiect – n.n.) si SASTIPEN detin toate 
ingredientele necesare realizarii fara 
mari greutati a indicatorilor propusi. 
 
Care sunt principalele concluzii care ar 
putea fi trase in acest stadiu de 
implementare? Ce probleme ati intam-
pinat, au existat surprize, fie placute, fie 
mai putin placute?   
Este prematur sa tragem concluzii in 
aceasta etapa. Pe teren identificam o 
multime de lucruri care duc la regandi-
rea strategiilor de interventie. Problemele 
sunt cele care ―ne trezesc‖ de multe ori, 
experienta si calitatea echipei ne fac insa 
sa credem ca vom trece peste toate. 
Surpriza placuta? Sigur dorinta 
oamenilor de la nivel local de ―a face 
ceva‖ si neincrederea lor in promisiuni 
desarte… In sfarsit, au invatat ca omul 
trebuie judecat dupa ceea ce face si nu 
dupa ceea ce promite. Speram sa avem 
parte de aceeasi atitudine si in anul pre-
electoral 2011… 

De ce spuneti asta? Ar putea aparea 
surprize, apropo de cele neplacute? 
Din experienta Agentiei ―Impreuna‖, 
una dintre dificultatile cu care s-ar putea 
confrunta acest proiect in procesul de 
implementare ar fi politicianismul si 
fariseismul care vor fi promovate in anul 
electoral 2011. Multe planuri care pot fi 
―agreate‖ in 2011 pot deveni improbabile 
in 2012 din cauza schimbarii climatului 
politic.  
 
Care sunt modalitatile de prevenire a 
dificultatilor anticipate? 
Deja am gandit diverse Planuri de 
Actiune Corectiva cu diverse variante de 
interventie. Speram sa nu fie cazul, insa 
ne pregatim si pentru varianta pesimista. 
Daca vrei sa-ti atingi obiectivele propuse, 
trebuie sa fii pregatit pentru orice. 
Incercam sa ramanem realisti.  Insa stim 
ca impreuna putem reusi. 
 
O componenta importanta a acestei 
etape de implementare a proiectului 
este studiul comprehensiv pentru 
identificarea si evaluarea nevoilor 
grupurilor tinta in domeniul ocuparii. 
In urma acestui studiu se vor selecta 
cele 15 localitati in care se vor instala 
centrele comunitare. Agentia 
“Impreuna” are aceasta sarcina dificila. 
 Realizarea studiului este in faza finala. 
In acest moment se clarifica unele 
aspecte si incercam sa gasim raspunsuri 
la unele provocari pe care le-am primit in 
urma vizitelor de pe teren. Centrarea 
noastra va fi pe nevoile oamenilor si 
incercam sa definim, in mod foarte clar, 
care sunt acestea. Nu in ultimul rand, 
trebuie sa tinem cont de prevederile 

cererii de finantare si sa alegem doar 15 
localitati. E o sarcina dificila, asa e, 
pentru ca oameni in nevoie am gasit 
peste tot. Din pacate insa, resursele 
proiectului sunt limitate. Avand in 
vedere toate aceste aspecte, vom reusi cu 
siguranta sa oferim o imagine clara 
asupra potentialului celor 50 de 
comunitati vizitate si vom incerca sa 
intram in acele  comunitati in care putem 
avea si rezultate. 
 
S-a luat decizia ca introducerea 
expertilor sa se faca inca din stadiul 
cercetarii pe teren din cadrul studiului 
comprehensiv. De ce?  
Expertii din proiect (pe domeniile 

sanatate, ocupare, antreprenoriat si 

asistenta sociala) au o vasta experienta in 

domeniile lor. Cu toate acestea, este 

nevoie ca strategiile lor de lucru sa fie 

realizate ―de pe teren‖ si nu ―din birou‖. 

Atat fundatia noastra, cat si SASTIPEN 

sunt organizatii care pun pe primul loc 

interactiunea cu oamenii cu care 

lucreaza. Acesti oameni au propriile 

nevoi, propriile trairi. Trebuie sa le 

cunosti ideile daca vrei ca ei sa sustina 

ceea ce tu vrei sa faci. Toate acestea 

devin posibile doar daca te duci pe teren 

si stai fata-n fata cu oamenii, comunici cu 

ei. Atitudinea oamenilor si a autoritatilor 

locale fata de proiect va conta mult in 

selectarea localitatilor de amplasare a 

centrelor. Ceea ce urmeaza sa decidem in 

viitorul foarte apropiat.  


