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„CENTRE COMUNITARE DE RESURSE: INSTRUMENTE STRATEGICE ÎN PROCESUL DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A SITUAȚIEI GRUPURILOR VULNERABILE DIN MEDIUL RURAL” 

Parteneri proiect:  

A g e n ț i a  d e  D e z v o l t a r e 

Comunitară „Împreună” 

C.R.F.P.S. ProVocație 

Atunci când vorbim despre comunitățile rurale 

din România, locurile de muncă disponibile, 

accesul la educație și la servicii de sănătate, 

disparitățile dintre mediul rural și cel urban sunt 

enorme și acestea se adâncesc pe zi ce trece. La 

momentul actual, sunt foarte puține comunități 

rurale sustenabile, care beneficiază de o  

infrastructură și de facilități care să ofere 

locuitorilor săi posibilitatea de a avea un statut 

egal și decent pe piața muncii.  

În urmă cu trei ani, am demarat proiectul 

„Centre Comunitare de Resurse: instrumente 

strategice în procesul de îmbunătățire a situației 

grupurilor vulnerabile din mediul ruralˮ, fiind 

conștienți de această realitate, cât și de  

provocarea pe care echipa noastră și-o asumă. 

Tocmai de aceea, ne-am concentrat pe găsirea 

unor soluții prin care să schimbăm cu adevărat 

destinul unei comunități, iar aceste schimbări să 

fie sustenabile. 

Credem cu tărie că succesul acestui proiect s-a 

datorat, în mare parte, implicării beneficiarilor în 

procesul de luare a deciziilor care îi privesc și 

implicării beneficiarilor în întreg procesul de 

îmbunătățire a vieții unei comunități. La baza 

inițiativei noastre, au stat principiile procesului 

de abordare integrată, prin care punem la 

dispoziția beneficiarului resursele și sprijinul 

necesare, adaptate nevoilor sale astfel încât, 

 ulterior, acesta să fie un vector de schimbare în 

comunitate. Prin intermediul acestei metode de 

lucru, echipa noastră a reușit să contribuie la 

creșterea motivării pentru participare activă pe 

piața muncii, la îmbunătățirea situației sociale și a 

stării de sănătate, precum și la dezvoltarea unor 

competențe antreprenoriale care să ajute 

persoanele inactive din mediul rural. 

Indicatorii și rezultatele, la fel ca și cifrele și 

statisticile sunt prea puțin importante când 

auzim povestea unui singur beneficiar al 

centrului comunitar de resurse și felul în care 

participarea în acest proiect i-a schimbat radical 

viața.  

Succesul programului și activitățile întreprinse 

nu trebuie să se oprească odată cu încheierea 

acestui proiect și tocmai de aceea, echipa noastră 

este preocupată în continuare de găsirea celor mai 

bune soluții pentru o dezvoltare sustenabilă a 

comunităților rurale dezavantajate.  

Responsabilitatea pe care ne-am asumat-o și 

implicarea de care au dat dovadă toți membrii 

echipei reprezintă atuurile pentru a reuși în 

atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus.  

Le mulțumim colegilor din centrele comunitare de 

resurse, cei care au lucrat zi de zi în 

 comunitate, beneficiarilor, care au avut 

 încredere în noi și au participat cu inima 

deschisă la activitățile pe care le-am propus în 

comunitate. 

Echipa Centrul Romilor pentru Politici de 

Sănătate – SASTIPEN 

Implicare activă = schimbare în comunitate 
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15 Centre Comunitare de Resurse, 3.549 de participanți la programe integrate din zonele rurale, 

850 de persoane care au participat la programele de instruire; 11.034 de persoane care au 

participat la campaniile de informare și conștientizare; 99 de planuri de antreprenoriat 

dezvoltate în cadrul proiectului, peste 500 de planuri de dezvoltare personală și profesională în 

vederea ocupării, 60 de persoane-resursă formate din rândul comunităților rurale, 15 Comisii 

Mixte Locale create pentru a asigura sustenabilitatea zonelor rurale: acestea sunt rezultatele 

majore înregistrate în cadrul proiectului „Centre Comunitare de Resurse: Instrumente 

strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural”.  

Implementat în perioada 1 

iulie 2010 – 30 iunie 2013, 

proiectul a vizat creşterea 

accesului pe piaţa muncii, în 

activităţi non-agricole, a 

persoanelor care trăiesc în 

mediul rural, cu focalizare pe 

grupurile de romi, prin îmbunătăţirea calităţii resurselor 

umane şi prin furnizarea de servicii de sprijin integrate. Pe 

parcursul celor trei ani de implementare a proiectului, 

personalul din cadrul centrelor comunitare de resurse din 

cele trei regiuni ale țării au oferit servicii de sprijin integrate 

în comunitățile rurale și au contribuit la: dezvoltarea 

resurselor umane pe termen lung și, implicit, participarea 

activă pe piața muncii, valorificarea potențialului 

antreprenorial, precum și sprijinirea persoanelor resursă 

din comunitate.  

 

Centrele Comunitare de 

Resurse au beneficiat de 

sprijinul important 

oferit de parteneriatul 

cu autoritățile 

administrației publice 

locale, fiind elaborate şi 

implementate strategii 

locale de dezvoltare sustenabilă a comunităţilor rurale. 

Astăzi, rețeaua Centrele Comunitare de Resurse poate 

promova și susține, la nivel local/ regional/ național 

modelul creat în beneficiul comunităţilor rurale.  

 

Centre Comunitare de Resurse: radiografia 

celor trei ani de implementare a proiectului 

Proiectul s-a adresat tuturor 

membrilor comunităţilor 

rurale, dar acordându-se o 

atenţie deosebită implicării 

romilor în activităţile 

proiectului, în vederea 

creşterii participării lor pe 

piaţa muncii, dat fiind faptul că aceştia prezintă un risc 

ridicat de excluziune socială. 

 

O direcție importantă 

a proiectului s-a 

referit la implicarea 

beneficiarilor în 

procesul de luare a 

deciziilor care îi 

privesc – aceștia au 

alcătuit, împreună cu 

reprezentanții autorității publice locale, comisii mixte de 

lucru, care au avut ca scop elaborarea unei strategii locale 

de dezvoltare durabilă pe subiecte care țin de domeniul 

ocupării forței de muncă, dezvoltării economice și 

domeniul incluziunii sociale. 
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Centre Comunitare de Resurse: soluție de 

dezvoltare în comunitățile rurale  

În data de 26 iunie 2013, Centrul Romilor pentru Politici de 

Sănătate – SASTIPEN și partenerii săi, Agenția de Dezvoltare 

Comunitară „ÎMPREUNĂ” și Centrul de Resurse și Formare 

în Profesiuni Sociale „PRO VOCAȚIE au organizat conferința 

de închidere a proiectului „Centre Comunitare de Resurse: 

Instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a 

situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural”. 

La acest eveniment, au 

participat reprezentanți 

ai misiunilor diploma-

tice în România, Minis-

terului Sănătății, 

administrației publice 

locale – consilii 

județene, autorități locale din cele 15 localități unde a fost 

implementat proiectul, instituția prefectului, organizații 

nonguvernamentale, o parte dintre beneficiarii proiectului, 

precum și personalul din cadrul Centrelor Comunitare de 

Resurse. 

În cadrul conferinței, 

au fost prezentate 

principalele rezultate 

a l e  p r o i e c t u l u i , 

metodologia de lucru,  

serviciile oferite în 

cadrul  centrelor 

c o m u n i t a r e  d e 

resurse, provocările proiectului, măsurile luate pentru 

asigurarea sustenabilității, lecțiile învățate în procesul de 

implementare, precum și modul de implicare a beneficiarilor 

în procesul de luare a deciziilor la nivel local. În același timp, 

au fost evidențiate programele implementate în cadrul 

proiectului: un program de mentorat și formare profesională 

pentru crearea de „persoane –resursă” în comunitate 

(mediatori sanitari, mediatori școlari, asistenți medicali 

comunitari, facilitatori comunitari), programe de formare în 

meserii solicitate pe piața forței de muncă, dar și cele mai 

importante activități derulate în cadrul proiectului: realizarea 

unui studiu comprehensiv, organizarea a trei cursuri 

regionale pentru formarea competențelor antreprenoriale, 

realizarea planurilor individuale în domeniul 

antreprenoriatului pentru persoanele formate. 

De asemenea, au fost prezentate localitățile în care au fost 

implementate activitățile proiectului, împreună cu motivația de 

a alege aceste zone, legată de vulnerabilitatea populației și de 

nivelul de trai. 

Redăm mai  jos câteva declarații din partea echipei de 

implementare a proiectului și a invitaților din cadrul 

conferinței finale de diseminare a rezultatelor proiectului: 

Daniel Rădulescu, manager proiect: Încă din faza de început a 

proiectului, s-a spus că este 

un proiect extrem de ambițios, 

din punctul de vedere al 

indicatorilor, foarte greu de 

implementat, nerealist, din 

perspectiva problemelor beneficiarilor și fără sustenabilitate, din 

perspectiva colaborării cu autoritățile publice locale. Însă, cu mici 

excepții, rezultatele finale și indicatorii finali depășesc planificarea 

inițială a proiectului.  

Gelu Duminică, expert monitorizare și evaluare: 

 

 

 

 

Proiectul a creat premisa și a 

deschis un drum. Poate 

ambiția a fost foarte mare la 

începutul proiectului, dar 

ambiția este mare în 

continuare și 

responsabilitatea pentru ceea ce urmează este mai mare. Rolurile 

acum se inversează, responsabilitatea trece în cadrul autorității locale 

și a organizațiilor de la nivel local.  

În calitate de manager de proiect, probabil nu am 

observat toate aspectele legate de dezvoltarea 

oamenilor și rezultatele finale reflectate în 

ajutorarea persoanelor din mediul rural, care 

sunt, până la urmă, cele mai importante. 

Conceptul de a investi în oameni trebuie readus 

în actualitate, trebuie avut în vedere termenul de 

bunăstare și nu termenii de proiect, beneficiar, 

activitate, indicator. 
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 Dan Jurcan, expert lobby și advocacy: Ultima 

componentă pentru 

asigurarea sustenabilității 

a fost înființarea unei 

organizații non-

guvernamentale; s-a 

investit în personalul din 

centre, iar înființarea unui ONG constituie o modalitate.  

Ideea descentralizării din cadrul proiectului, împreună cu o 

coordonare de la centru, inclusiv crearea comisiilor mixte 

locale, au reprezentat un atu al proiectului și alte comunități 

trebuie să profite de experiențele reușite și să multiplice acest 

model. 

Silvia Gurguiatu, coordonator al centrelor din Regiunea 

Sud-Est: Începutul a fost mai greu, iar 

experiența a venit pe parcurs. S-a 

construit baza, dar totul trebuie 

continuat. 

 

Înființarea unei organizații 

nonguvernamentale la nivel local constituie un început și o 

modalitate de a continua inițiativa și activitățile din cadrul 

proiectului. 

Daniel Răducanu, 

coordonator al 

centrelor din Regiunea 

Nord-Est, prezentând 

posibilitățile de acces din 

această regiune: Centrele 

din județul Neamț au așezări diferite, două sunt așezate la 

asfalt, iar celelalte două, la Boghicea și Văleni, sunt în localități 

uitate de lume. Uneori centrul a constituit legătura cu lumea; 

de exemplu, la Văleni, când a nins, singurul contact dintre 

comunitate și restul lumii a fost constituit de oamenii din 

S-au obținut rezultate, 

dar comunitatea are 

nevoie în continuare de 

intervenție.  

Experiența a fost bogată și pentru cei care au 

fost implicați în coordonarea activităților, acestea 

având un caracter de inovare.  

centru, care au fost inima comunicării. Comunitățile de romi 

sunt de obicei la extremitățile comunităților și atunci 

întrebarea: cum se ajunge aici și merită să investești în aceste 

comunități? Cum investești fonduri în comunitățile de romi în 

care romii nu recunosc că sunt romi? Merită? Proiectul aceste 

este un răspuns la această întrebare, un răspuns pozitiv. 

Lucian Aldea, coordonator al centrelor  din regiunea 

Centru: Au fost rezolvate lucruri simple, care pentru tine nu 

contează,  dar pentru omul 

respectiv reprezintă ceva 

important pentru care 

oamenii vin și-ți mulțumesc. 

Din punct de vedere 

personal, implicarea în 

proiect reprezintă o 

mulțumire sufletească și o dezvoltare personală.  

De asemenea, în cadrul conferinței, au fost invitați o parte 

dintre beneficiarii proiectului, care au fost sprijiniți 

pentru a-și deschide afaceri în comunitățile din care fac 

parte. Aceștia și-au prezentat afacerile nou înființate, au 

vorbit despre colaborarea cu centrele comunitare de 

resurse, experiența personală, locurile de muncă nou 

create în comunitate și planurile de dezvoltare pentru 

viitor. 

Ultima parte a agendei conferinței a inclus intervenții din 

partea reprezentanților autorităților publice locale, dar și 

din partea celorlalți invitați la conferință. 

Ignat Nicolae, primar localitatea Pușcași: S-au făcut 

colective mixte de lucru, la care au participat reprezentanți ai 

primăriei și reprezentanți ai centrului pentru a se rezolva 

problemele persoanelor din comunitate, problema cea mai mare 

în comunitate fiind legată de nivelul redus de școlarizare. În 

acest sens, s-a investit pentru prevenirea abandonului școlar. 

Însă, nu există mereu interes pentru programe de tip «a doua 

șansă», de aceea, sunt foarte multe persoane care nu-și pot 

finaliza studiile și nu-și găsesc loc de muncă. Comunele au 

multe probleme legate de infrastructură și datorită lipsei 

fondurilor nu se pot realiza astfel de lucrări. Din 2008, comuna 

nu a avut acces la finanțare. 
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Aldea Ioan, primar localitatea Băgaciu: Lucrul în proiect este foarte dificil, la inaugurarea centrului oamenii au fost mirați, dar 

încet au prins încredere și au solicitat ajutor, uneori chiar în domenii în care centrul nu era 

specializat, deoarece au văzut că problemele lor se pot rezolva. 

Apostoae Ilie, primar localitatea Răucești: Am susținut implicarea tinerilor în echipa de proiect. 

Medicul din cadrul centrului a ajutat persoane din comunitate pentru diferite probleme, iar primăria 

a intervenit în cazul persoanelor cu probleme de sănătate identificate în cadrul centrului.  

Apreotesei Gabriel, primar localitatea Mănăstirea Cașin: Totul a pornit de la doi băieți tineri 

care și-au prezentat ideile și au convins că merită să se pornească activitățile. Beneficiul a fost pregătirea tinerilor din echipă, obiectivul 

principal din partea autorității constând în redarea încrederii oamenilor din comunitate că se pot ajuta singuri. 

Viorica Gotu, reprezentant Prefectura Galați: Să scrii un proiect e greu, să îl implementezi e extrem 

de greu, iar să îl continui e greu, dar nu imposibil. La Frumușița și la Ivești, în județul Galați, centrele vor 

avea sprijinul Prefecturii Galați și poate chiar vor fi identificate noi resurse. 

Bălan Semiramida, coordonator CCR Coșula: Inițial, la 

lansarea centrului, oamenii au venit să întrebe ce se dă, acum 

oamenii vin să întrebe ce se mai întâmplă, ce mai e nou, deoarece 

au învățat și s-au schimbat. Marea provocare e că societatea civilă 

crează proiecte, adresându-se unui număr mic de beneficiari, iar continuarea este dificilă. 

Diagnoza făcută în cadrul centrului trebuie continuată cu activități care să ducă la depășirea 

problemelor. 

Lecții învățate de către echipa de 

implementare a proiectului 

Proiectul a oferit resurse materiale şi mai ales a facilitat crearea de parteneriate locale pentru ca Centrele Comunitare de 

Resurse să se poată dezvolta și să se creeze premise pentru sustenabilitate. Astfel, angajaţii cheie ai Sastipen au fost 

permanent implicaţi în acest proces, au avut loc nu numai vizite de lucru, dar şi schimburi de experienţă.  

Totuşi, acum, la finalul proiectului putem considera că au existat dificultăţi care au fost întâmpinate pe parcursul 

implementării proiectului la nivelul mai multor centre. Astfel, se poate menționa: lipsa resurselor financiare – acolo unde 

centrele se află în comunităţi rurale îndepărtate de oraş sau unde există şi presiunea dezvoltării economice reduse sau în 

descreştere a acestor oraşe; lipsa banilor pentru a face naveta pentru cei interesaţi; încetarea activităților unor unităţi mari 

din zonă (fabrici şi uzine), care au dus la disponibilizări mari în rândul angajaților; lipsa locurilor de muncă la nivel local şi 

regional; lipsa resurselor financiare la nivel local sau resurse insuficiente pentru sprijinirea şi promovarea unor investiții 

pentru proiecte care să promoveze creșterea accesului pe piața muncii a persoanelor care trăiesc în comunitate. 

O altă problemă identificată a fost legată de lipsa de personal pregătit și calificat, de lipsa abilităţilor de a atrage fonduri 

europene, prin programe specifice de dezvoltare a mediului rural. Prezenţa Centrelor Comunitare de Resurse a fost privită 

iniţial cu reţinere nu numai de autorităţile locale, dar şi de membrii comunităţii, neînţelegându-se care sunt serviciile 

acestora, ce pot ele să facă pentru mai binele comunităţii, apoi, după ce s-au făcut primele angajări a crescut încrederea în 

centre, angajaţi şi serviciile acestora. 
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Pe măsură ce aceste Centre Comunitare au fost create, au beneficiat de resurse pentru a fi mai vizibile, iar pe măsură ce 

proiectul a fost implementat, au început să apară şi rezultatele, cât şi încrederea membrilor comunităţii. 

Activitățile desfășurate în cadrul centrului au ajutat foarte mult comunitatea, oamenii percepând Centrele şi angajaţii ca pe o 

a doua autoritate, mai receptivă la nevoile lor. Datorită activității centrelor, membrii comunităţii și-au îmbunătățit relațiile cu 

instituțiile locale din zonă, mai multe persoane au fost calificate în diferite meserii, iar unele din ele și-au găsit şi un loc de 

muncă cu ajutorul experților din centru. 

Putem sintetiza cateva lecții învățate pe parcursul implementării: 

Schimbarea aduce schimbare: Prima activitate dificilă a fost identificarea celor mai bune resurse umane la nivel local, care să 

creadă în schimbare, să adopte schimbarea și să o promoveze la rândul lor în comunitate.  

Bariere administrative – de depășit prin activități de loby & advocacy: lipsa resurselor financiare suficiente pentru 

dezvoltarea la nivel local a echipelor comunitare. Deși în cadrul proiectului au fost formate echipe comunitare de intervenție 

în domeniul sănătății, iar autoritățile locale au fost convinse de rezultatele obținute de aceste echipe, angajarea acestora nu a 

fost posibilă în cadrul autorității locale, datorită condiționării legislative care blochează ocuparea posturilor în sistemul 

bugetar.  

Prin oameni, pentru oameni: pentru a se implica, oamenii au nevoie de exemple. Este dificil să implementezi proiecte fără a 

avea implicați oameni din comunitate. Ei cunosc cel mai bine problemele, dar este nevoie de suport metodologic și de un 

proces de dezvoltare pentru a se indentifica soluțiile cele mai potrivite. 

Încrederea – o resursă care nu este de neglijat: în situația în care finanțarea a fost suspendată, activitățile au continuat, 

datorită încrederii oamenilor că ceea ce fac aduce beneficii comunității. 

Aşa cum au apreciat cei implicați direct în oferirea de servicii beneficiarilor de la nivel local, crearea reţelei de organizaţii 

neguvernamentale a Centrelor Comunitare de Resurse este o iniţiativă excelentă, iar pentru a consolida această reţea trebuie 

să fie identificate și folosite fonduri care se adresează dezvoltării rurale, fonduri care se adresează serviciilor sociale în 

mediul rural (subvenţii), fonduri care se adresează dezvoltării de afaceri pentru tineri sau grupuri defavorizate, fonduri care 

se adresează dezvoltării resurselor umane, fonduri non-europene care se adresează promovării mesajelor non-discriminatorii 

sau combaterea discursului instigator la ură etc.  

 

De asemenea, folosirea inteligentă a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, elaborarea unor manuale de bune practici 

specific pe serviciile oferite şi dezvoltate ar putea să fie nu numai sursele dezvoltării unor proiecte viitoare, dar şi o sursă 

solidă pentru: crearea de politici publice, punerea pe agenda publică a unor teme cruciale: minorităţi, drepturile omului, 

discriminare, sănătate publică, dezvoltare rurală, dimensiune politică şi influenţe în mediul rural românesc, resurse naturale 

sau turistice în mediul rural, dezvoltarea unor afaceri la nivel naţional, care să folosească lecţiile învăţate şi profesiile formate 

în cadrul proiectului, elaborarea unor instrumente de intervenţie socială în mediul rural, care să aibă punctul de pornire 

rezultatele acestui proiect. 
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