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La un an de la inaugurarea
proiectului “Centre Comunitare de Resurse: Instrumente
strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor
vulnerabile din mediul rural”,
programul a reusit sa-si atinga
unul dintre principalele obiective. Astfel, in perioada 23-29
august 2011 , Centrul Romilor
pentru Politici de Sanatate
SASTIPEN, impreuna cu partenerii sai, Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
si Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni

Sociale “Pro Vocatie”, au inau- publice din regiune.
gurat 15 centre comunitare de
In plus, de la asemenea eveniresurse .
mente nu puteau lipsi massCele 15 centre au fost lansate media. Televiziunile, presa
in 5 judete din regiunile de scrisa si radio-urile locale au
dezvoltare: Sud-Est (judetele manifestat interes pentru
Galati), Nord-Est (judetele aceste evenimente, incluzand
Botosani, Bacau,Neamt si Vas- in spatiul mediatic, inforlui) si Centru (judetele Mures matiile cheie ale proiectului
si Alba).
“Centre Comunitare de Resurse; Instrumente strategice
La inaugurarea centrelor au
in procesul de imbunatatire a
participat in jur de 1500 de
situatiei grupurilor vulnerpersoane, carora li s-au alatuabile din mediul rural”. Evenirat autoritatile locale si
mentul de inaugurare a CCR
reprezentanti ai institutiilor
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Casin a putut fi vizionat in timp real pe
pagina de facebook a Organizatiei Sastipen, transmisie care a fost preluata de pe
caleaeuropeana.ro
REGIUNEA CENTRU: 5 centre lansate
Pe 23 august 2011 au fost inaugurate in
judetele Alba si Botosani primele centre
comunitare de resurse: Ighiu, respectiv
Cosula.

Foto: Lansare CCR Ighiu

La evenimentul de lansare din comuna
Ighiu au fost prezenti primarul Traian
Rusu, viceprimarul Traian Nana,
Marcela Serban – consilier pe probleme
de romi, Institutia Prefectului Alba,
Marius Schiau - directorul general adjunct al Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Alba,
Dorin Florea - sef serviciu AJPS Alba,
Ioan Vlasin – directorul Scolii generale
Ighiu, Viorel Bumbu – presedintele Uniunii Democratice a Romilor Alba si
Gruia Bumbu – vicepresedinte al aceeasi
formatiune politica; angajati ai Primariei
Ighiu si aproximativ 80 de localnici.
Preotul Dumitru Negrea a oficiat o slujba de sfintire a noului obiectiv, apoi
primarul Traian Rusu si Daniel
Radulescu,presedintele SASTIPEN –
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate au taiat panglica tricolora, astfel
fiind inaugurat Centrul Comunitar de
Resurse din Ighiu. Echipa care va lucra
in centru si se va ocupa de membrii
comunitatii este reprezentata prin coordonatorul de centru, Dorina Roi,
doamna doctor Maria Chirica, Marius
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Todoran, consilier pe dezvoltare antreprenoriala, Ana Beldean, lucrator social
si Florina Haiduc, agent ocupare. Membrii comunitatii vor beneficia de servicii
de formare si orientare pe piata muncii,
consiliere medicala si sociala, consiliere
educationala si antreprenoriala.

a reamintit sloganul proiectului: „Aici.
Impreuna. Pentru tine” explicand
oamenilor semnificatia acestuia si indemnandu-i sa treaca pragul acestui
centru cu incredere.

Daniel Radulescu, Presedintele Cen-

Joldes Codruta, coordonatorul centrului,
Peter Maria-Anca, consultant in dezvoltare antreprenoriala, Hudea LaviniaAnca, agent de ocupare, Anghelina
Maria, medic si Crucin Viorica, lucrator
social.

“Cele cinci persoane din centru, nu sunt nici
pentru domnul primar, nici pentru domnul
prefect, sunt aici pentru dumneavoastra, si
“ Aici. Impreuna. Pentru tine”
rugamintea pe care noi o avem este sa intrati
Pe 25 august, au fost lansate alte doua
cu incredere pe aceasta usa. Noi vrem sa va
centre comunitare de resurse, respectiv
sprijinim in ceea ce inseamna locuri de
CCR Sinpaul si CCR Danes, judetul
munca, in ceea ce inseamna educatie, sau pe
Mures.
cei care vor sa demareze o afacere. Vor fi
cursuri de formare profesionala, dar mai
In regiunea Centru, la Danes, printre
intai, vrem sa vedem care sunt optiunile
invitatii de seama care au luat parte la
inaugurarea centrului se numara Prefec- dumneavoastra. Sunt convins ca in colaborarea pe care o vom avea cu AJOFM vom
tul judetului Mures, Marius Pascan,
senatorii Basa Petrica si Toader Stroian, reusi sa va aducem informatiile necesare
astfel incat sa crestem rata de ocupare la
directorul executiv al Agentiei Judetene
nivel local”, a declarat Dan Jurcan, expert
pentru Ocuparea Fortei de Munca,
lobby si advocacy.
Reghina Farcas, expertul lobby si advocacy, Dan Jurcan si nu in cele din urma
Echipa CCR Danes este formata din
trului Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN.

“Oamenii acestia vor fi in slujba dumneavoastra. Folositi-i!”
La CCR Sinpaul, evenimentul a fost
inaugurat prin prezenta primarului
Foto: Mosora Nicolae, Dan Jurcan si Daniel Radulescu - Lansare CCR
comunei, Simion Istvan; presedintelui
filialei judetene Mures a Partidei
Romilor, Petru Zelariu; expertul lobby si
Gazdele acestui eveniment au fost Mosora Nicolae, primarul comunei Danes si advocacy Dan Jurcan; expertul BJR Florin Hajnal; directoatea Scolii Generale
o parte dintre membrii comunitatii, pe
care am amintit-o mai sus. Inaugurarea Sanpaul si diversi consilieri locali.
centrului s-a transformat intr-o adevaEvenimentul a debutat printr-o slujba de
rata ceremonie de la care nu puteau lipsi
sfintire a centrului, aceasta fiind
credinta si traditia populara. Astfel,
sustinuta in limba romana de catre un
prezenta celor doi preoti care au realizat
preot ortodox, apoi in limba maghiara
o slujba religioasa de sfintire a centrului
de catre un preot catholic.
si a femeilor imbracate in constumul lor
In programul stabilit inaugurarii, a urtraditional, a oferit un plus de unicitate
mat discursul primarului care a inceput
momentului inaugurarii.
prin a saluta invitatii, echipa Sastipen si
Dan Jurcan, expertul lobby si advocacy
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echipa CCR Sanpaul formata din coordonatorul centrului, Lorincz Adel Emoke,
medicul Sipos Remus Sebastian, lucratorul social Vidami Adalbert Body, agentul
de ocupare Forgacs Rita si consultantul
in dezvoltare antreprenoriala, Bodi
Diana.
Dan Jurcan a amintit ca acest proiect care
se deruleaza este finantat din bani europeni, iar in incheierea discursului, acesta
a adresat un scurt mesaj localnicilor:
“Oamenii acestia vor fi in slujba dumneavoastra. Folositi-i!”.

voile si apoi sa va acordam sprijinul pe care il Pe langa beneficiile pe care centrul le
putem acorda in cadrul acestui proiect, care poate aduce comunitatii, au fost meneste finantat din Fonduri Europene” .
tionate si lucrurile pe care acest proiect
nu le are ca obiective: “Ar trebui sa stiti si
Echipa CCR Mica este coordonata de
ce nu ofera acest centru: Noi nu dam bani,
Szakacs Bordi Jozsef Attila, iar ceilalti
nu dam alimente, nu dam ajutoare sociale.
colegi sunt: Vass Emma, lucrator social,
Noi completam ceea ce face primaria, venim
Zalar Delia, agent de ocupare, Murarescu
oarecum in sprijinul primariei, de fapt in
Giulia Carmen, medic si Kantor Albert,
sprijinul dumneavoastra, ca sa va ajutam ca
consultant in dezvoltare antreprenoriala.
lucrurile sa mearga mai bine. Ȋncercam sa va
CCR Bagaciu a fost inaugurat in oferim locuri de munca, in asa fel incat fieprezenta a peste 80 de participanti, prin- care dintre dumneavoastra sa aveti nu
tre care reprezentanti ai autoritatii locale pestele, ci undita”, a declarat Dan Jurcan.
si regionale, experti BJR.

“Menirea noastra este sa va acordam
sprijin”
Pe 26 august 2011, au fost lansate si centrele comunitare de resurse Mica si Bagaciu. La evenimentul de lansare a Centrului Comunitar de Resurse Mica, primarul comunei, Szekely Ladislau a mentionat faptul ca acest centru este destinat
tuturor celor care doresc consiliere in
domeniul educational, antreprenorial,
social sau in domeniul sanatatii.

Foto: Szekely Ladislau, primarul comunei Mica

“Sper ca echipa centrului va duce la bun
sfarsit sarcinile pe care le au de indeplinit.
Sper ca acest centru va fi benefic pentru toti
cetatenii comunei, atat romi, cat si unguri,
romani”, a spus Szekely Ladislau.
Pe de o alta parte, Dan Jurcan i-a incurajat pe oameni sa aiba incredere in echipa
centrului, desi: “E posibil ca uneori sa nu
va poata ajuta, pentru ca nu avem solutii la
toate problemele, insa menirea noastra este in
primul rand sa va intelegem care sunt ne-

Echipa CCR Bagaciu este formata din:
Aldea Lucian Ioan, coordinator centru,
Aldea Ioana Otilia, agent de ocupare,
Verchi Alexandra-Maria, consultant in
dezvoltare antreprenoriala, Haynal
Ruxandra.
REGIUNEA NORD, NORD-EST: 6 centre comunitare

In partea de Nord a tarii, la inaugurarea
CCR Cosula din judetul Botosani, au fost
prezenti atat localnici cat si reprezentanti
foto: Dan Jurcan, Aldea Lucian, Florin Hajnal, Aldea Ioan, Daniel Rădulescu
ai autoritatilor locale si judetene (CJ,
“Astazi avem ocazia de a inaugura un centru DSP, AJOFM, CL, mici investitori ), care
au salutat initiativa acestui proiect si au
care va raspunde nevoilor dumneavoastra
vazut oportunitatea si speranta de a fi
acute in ceea ce priveste informarea asupra
locurilor de munca chiar formarea si reprofi- sprijiniti in gasirea unui loc de munca
sau in rezolvarea unor probleme sociale.
larea dumneavoastra si aducerea la
cunostinta a tuturor informatiilor care
privesc aceste aspecte”, a declarat in fata
localnicilor, primarul Ioan Aldea. De
asemenea, acesta a tinut sa multumeasca
tuturor celor care au contribuit la implementarea centrului pe raza comunei si
spera ca echipa care va servi acest centru,
va fi o echipa motivata care va ajuta la
imbunatatirea situatiei membrilor din
comunitate.
Foto: Lansare CCR Cosula; Semiramida Balan

Florin Hajnal: “Vreau sa-i asigur pe cei de
la Sastipen si pe cei de la Pro Vocatie ca in
Bagaciu, lucrurile vor merge foarte bine. Aici
am vazut ca oameni care chiar isi doresc sa
faca cursuri de recalificare in diverse meserii”.

Evenimentul a fost deschis de catre domnul primar, Acatrinei Mircia, care a introdus auditoriului oficialitatile prezente si
echipa Sastipen.
Discursul domnului Georgel Radulescu,
asistent proiect, urmand celui oficial al
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primarului comunei, a avut un ton amical, transmitand audientei un sentiment de apropiere si intelegere a problemelor comunitatii, exemplele personale aducand oamenii mai aproape de
centru si de echipa.

reprezentanti ai autoritatilor locale si
judetene. Evenimentul a fost deschis cu
slujba religioasa de sfintire a centrului ,,pentru a binecuvanta angajatii,
activitatile centrului si viitorii beneficiari ai acestuia.

De asemenea, Semiramida Balan, coordonatoarea CCR Cosula, a prezentat
echipa centrului, cu responsabilitatile
acesteia, in termeni simpli, accesibili
membrilor din comunitate.

Discursul domnului George Radulescu
a urmat discursurilor oficiale ale domnului primar Ionel Stoleru si a punctat
faptul ca un sfat bun la timpul potrivit,
poate fi uneori sansa pe care o asteapta
cineva pentru a reusi sa schimbe o
Pe 25 august 2011, au fost lansate alte
traiectorie sociala de care nu se simte
doua centre comunitare de resurse,
multumit si care nu-i ofera un trai derespectiv CCR Valeni si CCR Boghicea
cent. Echipa CCR Boghicea este coor(judetul Neamt).
donata de Loredana Campare, alaturi
CCR Valeni a fost inaugurat in
de care lucreaza Fabian Stefania, conprezenta autoritatilor locale si judetene. sultant in dezvoltare antreprenoriala,
Participantii au apreciat ideea inovaAurelia Gheorghe, agent ocupare,
toare a proiectului si chiar au avut inPanait Filip, medic si Frunza Loredanaterventii in timpul lansarii , interesati
Maria, lucrator social.
fiind de oportunitatile pe care le ofera
“Centrul Comunitar de Resurse - un
centrul comunitatii rurale, considerata
concept inovativ”
izolata si greu accesibila si care nu stie
inca sa-si valorifice potentialul comuni- Pe 26 august 2011 au fost inaugurate
tar, nici din punct de vedere al reliefu- centrele comunitare de resurse Pipirig
si Raucesti. La aceste evenimente au
lui si bogatiilor naturale, dar nici din
participat aproximativ 200 de persoane,
punct de vedere al valorificarii realaturi de care au fost invitati sa parsurselor umane ale comunei. Discursul domnului primar Ionel Stoleru a ticipe reprezentanti ai institutiilor pubcontinut cuvinte de incurajare si suport lice judetene si regionale, reprezentanti
pentru activitatile care se vor desfasura ai organizatiilor nonguvernamentale
care activeaza la nivel local sau judein cadrul Centrului, dar mai ales a
tean, lideri ai comunitatilor locale, presubliniat faptul ca acestea vin in comcum si beneficiarii directi ai serviciilor
pletarea activitatilor pe care de obicei
primaria le desfasoara, si care pot veni centrelor.
cu solutii multiple avand in vedere

“Centrul Comunitar de Resurse reprezinta
un concept inovativ, care se adreseaza intregii comunitati si asigura, gratuit, servicii de sprijin integrate in ceea ce priveste
orientarea pe piata muncii si inceperea unei
activitati anteprenoriale, servicii de asistenta care sa asigure participarea persoanelor din zonele rurale pe piata muncii,
completate de activitati de promovare a
unui mod de viata sanatos. Beneficiarii
activitatilor desfasurate in cadrul centrelor
vor fi, in principal, persoanele in cautarea
unui loc de munca si persoanele ocupate in
agricultura de subzistenta”, a declarat
Mariana Sandu, coordonator national
Centre Comunitare de Resurse .

Foto: Lansare CCR Raucesti

“Oricine, indiferent de etnie, poate
beneficia de serviciile noastre”
Pe 27 august 2011, au fost lansate si
centrele comunitare de resurse Ivanesti
si Puscasi.
Amplasate chiar in centrul comunelor,
la Puscasi langa Dispensarul Uman, iar
la Ivanesti, in apropierea fostei primarii, cele doua centre vor functiona in
interesul membrilor din comunitate.

abordarea diferita a centrului fata de

una institutionala. Membrii echipei
care vor fi prezenti atat in centru, cat
si pe teren sunt: Botez Elena, coordonatorul centrului, Maftei Oana, consultant in dezvoltare antreprenoriala,
Radu Mircea, agent de ocupare si
Botez Cristina-Roxana, lucrator social. La evenimentul de lansare CCR
Boghicea, au participat de asemenea
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Foto: Lansare CCR Pipirig

Lansare CCR Ivanesti, presedintele Sastipen Daniel Radulescu si primarul Novac Vasile

“Oricine din comuna care apeleazã la serviciile noastre, indiferent de etnie, pozitie
socialã, ori religie, poate beneficia de serviciile noastre. Trebuie sã multumesc
autoritãtilor locale si judetene pentru sprijinul acordat in implementarea acestui
proiect, si sperãm si pe viitor la ajutorul lor
in vederea sustinerii si desfãsurãrii activitãtilor pe termen lung, in beneficiul comunitãtii
locale”, a declarat Florin Rumanescu,
coordonatorul Centrului Comunitar de
Resurse Puscasi.

tinut sa multumeasca echipei Sastipen
pentru colaborare, continuand prin a
adresa un mesaj echipei CCR Casin dar si
membrilor comunitatii: „Chiar daca asteptarile sunt mari, nu este o misiune imposibila
pentru echipa CCR Casin. Aceasta echipa nu
se va subordona primariei comunei Manastirea Casin. Este o institutie de sine statatoare
si asteptam de la ei o coloaborare neconditionata”.

”Repet inca odata, acest proiect nu este doar
pentru persoanele de etnie roma, se adreseazã
intreagii comunitati, pentru toate persoanele
aflate in nevoie sau dificultate, doar finantarea provine printr-un program specific al
UE. Ideea este aceea de a investi in oameni si
in comunitate, fara a face vreo diferenta intre
o persoana sau alta, iar scopul nostru este
Foto: Lansare CCR Casin, Daniel Radulescu, Apreotesei Gabriel.
incercarea reducerii decalajelor intre zonele
sarace si cele dezvoltate, acordand o sansa si
REGIUNEA SUD-EST: doua centre
persoanelor defavorizate. Noi dorim sa dam o
comunitare inaugurate
sansa si celor care, poate, n-au avut-o pana
acum”, a mai declarat Florin Rumanescu. Ȋn regiunea Sud-Est, CCR Frumusita,
judetul Galati, a fost inaugurat in
prezenta celor aproximativ 100 de participanti, alaturi de care a participat si
Gelu Duminica, reprezentant Agentia
Ȋmpreuna, partenerul 1 in cadrul proiectului “Centre Comunitare de Resurse:
Instrumente strategice in procesul de
imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural.
Foto: Lansare CCR Puscasi

Ultimul centru lansat a fost inaugurat pe
data de 29 august 2011, la Manastirea
Casin, in judetul Bacau. La eveniment au
participat invitati ai Consiliului Judetean
Bacau, reprezentanti ai DGASPC Bacau,
cat si figuri importante ale autoritatii
locale. In plus, acest eveniment a fost
Foto: Eugenia Bratu, lansare CCR Frumusita
transmis in timp real pe caleaeuropeana.ro, iar cei care nu au putut parDiscursul doamnei Eugenia Bratu, asisticipa la inaugurare, au putut urma live
tent proiect, a punctat faptul ca centrele
momentul lansarii CCR Casin.
nu au apartenenta politica, iar oamenii ar
trebui sa apeleze cu incredere la serviciile
Domnul primar Apreotesei Gabriel a
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pe care acest CCR le pune la dispozitia
comunitatii. Coordonatorul CCR Frumusita este domnul Tabac Antonel, care
nu va lucra singur, acesta fiind ajutat de
ceilalti membri ai echipei: Munteanu
Lenuta, consultant in dezvoltare antreprenoriala, Duminica Jana Ilinca, agentul
de ocupare; Tudor Roxana-Maria, medic
si Stinga Iolanda, lucrator social.

Foto: Lansare CCR Ivesti

La CCR Ivesti, centrul a fost lansat in
prezenta primarului Corpaci Ion si a
celor aproximativ 100 de localnici.
Comunitatea s-a aratat interesata de serviciile pe care centrul urmeaza sa le
ofere, iar autoritatea locala sprijina in de
aproape domeniile de activitate ale acestuia. Echipa CCR Ivesti este coordonata
de Hamza Cornel, alaturi de care vor
lucra si Prodan Veta, consultant in dezvoltare antreprenoriala, Gurguiatu
Benescu Silvia, agent de ocupare, Gotu
Corina, lucrator social si Anghel Floretinta, medic.
Medicul va vizita acasa bolnavii din
zonele greu accesibile, agentul de ocupare va identifica persoanele in nevoie,
indiferent de etnie, iar anteprenorul va
oferi informatii si consiliere pentru cei
care doresc reconversie profesionala, ori
doresc sa porneasca o mica afacere. In
curand, la Centrele Comunitare de Resurse se vor organiza cursuri, atat de
calificare, cat si pentru completarea
studiilor.

CONCLUZIILE INAUGURARII CENTRELOR COMUNITARE DE RESURSE
Dan Jurcan, expert lobby si
advocacy: “Am fost foarte placut surprins de interesul pe care
autoritatile locale l-au aratat, si
ma refer aici, in special la cei de
la judet, la prefecti, oameni care
au venit din Consiliul Judetean,
presedinti ai AJOFM-ului. Din
punctul acesta de vedere este un
semnal pozitiv pe componenta de
lobby, pentru ca la un moment
dat va trebui sa incheiem si niste
parteneriate, care trebuie sa vina
in sprijinul beneficiarilor. Din
punctul meu de vedere, semnarea
contractului cu AJFM este in
mare parte rezolvata, urmeaza sa
ne deplasam si sa stabilim intalnirile si sa vedem in ce anume va
consta acest parteneriat”.
Planurile de viitor: “Peste
doua sau trei luni vom incepe

Lansare CCR Manastirea Casin

Foto: Echipa CCR IGHIU

Foto: Dan Jurcan, expert lobby si advocay

formarea pentru cele 75 de persoane pe antreprenoriat. Undeva
la inceputul anului viitor, in functie de informatiile pe care coordonatorii de centre ni le vor
furniza, vom putea vorbi de
aproximativ 700 de persoane
care trebuie sa fie formate si certificate”.

Foto: Echipa CCR Raucesti, judetul Neamt

Echipa CCR Bagaciu
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Intalnirea Coordonatorilor CCR
In perioada 23-25 septembrie 2011 s
-a desfasurat o intalnire a coordonatorilor CCR, care a avut loc la
hotelul LEV OR din Bucuresti.

tului. Indicatorii au fost impartiti
avand in vedere cele 15 localitati.
Bineinteles, acestia nu au fost impartiti
in mod egal, deoarece in cadrul
proiectului sunt comunitati mai mici,
La acest eveniment, alaturi de coordo- unele mai mari, sunt comunitati care
natori, au partipat si reprezentantii
detin un numar mai mare de romi,
SASTIPEN, reprezentanti ai partener- iar unele comunitati detin un numar
ilor Agentia de Dezvoltare Comunitara mai mic de romi. Tinand cont de aceste
„Impreuna” si Asociatia „Pro Vocadoua criterii, indicatorii proiectului au
tie”.
fost impartiti in asa fel, incat acolo
unde sunt mai multe persoane, sau
Intalnirea a avut in vedere punerea in
unde sunt mai multi romi, sa existe un
discutie a serviciilor pe care Centrele
numar mai mare de persoane pe indiComunitare de Resurse le-au furnizat
la nivel comunitar in primele 2 luni de catorii partiali.”
functionare, masuri de actiune, atTot cu ocazia acestei intalniri, cei 15
ingerea indicatorilor proiectului, regu- coordonatori de centre au avut
lamentul de functionare si mandatul
posibilitatea de a discuta probleretelei CCR, precum si aspectele admele cu care se confrunta comuniministrative ale implementarii activitatatea din care provin si de asemetilor la nivel comunitar.
nea de a gasi raspunsuri la intrebaDespre rolul indicatorilor prevazuti in rile pe care si le-au formulat de la
proiect a vorbit domnul Dan Jurcan,
inauguarea centrului pana in
expert lobby si advocacy: “Rolul indi- prezent. In comunitatile in care
catorilor este de a asigura atingerea
functioneaza centre comunitare de
obiectivelor proiectului. Daca nu ne
resurse, angajatii CCR au identifiatingem atingem indicatorii, trebuie sa
cat deja principalele probleme cu
restituim suma de bani alocata proiec-

care se confrunta localnicii. Astfel,
peste tot predomina aceleasi categorii de populatie, cu aceleasi probleme de existenta: majoritatea
oamenilor se confrunta cu saracia,
cu lipsa unui loc de munca. Din
nefericire, unii dintre acestia sunt
bolnavi, nu au avut posibilitatea sa
invete, sau nu se pot legitima,
deoarece nu au acte de identitate si
nici certificate de nastere. Printre
acestia, mai exista si unele persoane care vad in Centrele Comunitare de Resurse o posibilitate de a
-si gasi un loc de munca, de a se
recalifica, sau de a deveni mici
antreprenori.

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
Data publicarii: septembrie 2011
“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”
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