
 
  
 

 
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SĂNĂTATE  

Anunț de selecție personal 

 
Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN selectează în perioada 07-29 
Martie 2022 un număr de 14 experti cu funcția de Facilitatori comunitari, care să activeze la 
nivel comunitar în urmatoarele județe: Teleorman, Dambovița, Ialomița, Giurgiu, Argeș, 
Prahova și Călărași. Norma de lucru va fi de 4 ore /zi respectiv 82 de ore/luna, pentru maxim 
20 de luni.  Activitățile se vor realiza în cadrul proiectului „Screening pentru Cancerul de Col Uterin 
și tratament precoce -  SCCUT”, contract nr. POCU/759/4/9/136812, finantat prin POCU/759/4/9/ 
Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii 
orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru 
principalele patologii. Proiectul este implementat de catre Institutul National pentru Sanatatea 
Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Bucuresti (Promotor de proiect), înparteneriat cu 
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen (FILIA – partener 1), Fundatia RENASTEREA 
pentru Educatie, Sanatate si Cultura (FRESC- partener 2) si Centrul Romilor pentru Politici de 
Sanatate (SASTIPEN – partener 3). 
Cele 14 pozitii de Facilitator comunitar vor fi distribuite cate 2 pe fiecare judet din cele 7 

mentionate înproiect, dupa cum urmeaza: 

- 2 Facilitatori comunitari în judetul Arges 

- 2 Facilitatori comunitari în judetul Calarasi 

- 2 Facilitatori comunitari în judetul Dambovita 

- 2 Facilitatori comunitari în judetul Giurgiu 

- 2 Facilitatori comunitari în judetul Ialomita 

- 2 Facilitatori comunitari în judetul Prahova 

- 2 Facilitatori comunitari în judetul Telorman 

Conditiile pe care trebuie sa le îndeplinească candidații: 

- Minim 3 ani experienta în activitati de comunicare/mobilizare si informare a 
oamenilor din diferite comunitati rurale sau urbane  (un avantaj il constitue 
experienta de lucru cu grupurile vulnerabile) 

- Studii minime de liceu 
- Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, realizare de 

centralizatoare/baze de date)  
- Disponibilitate permanenta/zilnica de deplasare în teren  
- Permis de conducere categoria B (reprezinta un avantaj) 

 
 



 
  
 

Atribuțiile postului 

- Realizarea de campanii de informare în randul persoanelor de sex feminin cu varsta cuprinsa 
intre 24 si 64 de ani eligibile, din regiunrea Sud-Muntenia (in unul dintre cele 7 judete) 

- Realizarea de sesiuni de informare-educare-constientizare (focus-grupuri) în randul 
potentialilor beneficiari de la nivel local. Actiune ce se vor desfasura în cadrul salilor puse la 
dispozitie de catre autoritatile locale 

- Realizarea de programari la unitatea mobila, privind screeningul de cancer de col uterin  
- Mobilizare a potentialilor beneficiari catre Unitatile mobile de realizare a testelor Babes 

Papanicolau sau HPV 
- Intocmirea formularului de grup tinta si a anexelor acestuia pentru fiecare potential 

beneficiara 
- Realizarea de centralizatoare privind beneficiarele screenate 
- Realizarea de raportari saptamanale/lunare catre angajator, precum si respectarea 

termenelor de raportare 
- Indeplinirea tuturor activitatilor care sprijina realizarea obiectivelor proiectului. 

 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină urmatoarele: 

- CV în format Europass  
- Copie CI 
- Copie a actelor de studii 
- Copie a adeverințelor/contractelor de munca/dovezi care atesta experienta ceruta 

conform conditiilor postului 
- Adeverinta medicala 

 
Dosarul de inscriere se va transmite online la adresa de mail: office@sastipen.ro , iar persoana 

de contact, pentru mai multe informatii, este domnul Oancea Mihai – tel: 021.456.0321. 

Calendar derulare selectie personal 

Afisare anunt de recrutare si selectie 07 Martie 2022 

Termen limita depunere dosare 29 martie 2022 (pana la ora 17.00) 

Evaluare dosare (din punct de vedere al 

documentelor obligatorii si a conditiilor pe care 

trebuie sa le indeplineasca candidatii) 

30 Martie 2022 

Realizarea interviurilor  30-31 Martie 2022 

Afisarea rezultatelor (pe adresa de facebook a 
Asociatiei SASTIPEN - 
https://www.facebook.com/Sastipen1/) 

31 Martie 2022 

 

Depunerea contestatiilor (la adresa de mail 
office@sastipen.ro ) 

01 Aprilie 2022 

Rezultatele finale 04 Martie 2022 

 

mailto:office@sastipen.ro
https://www.facebook.com/Sastipen1/
mailto:office@sastipen.ro

