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Cuvânt înainte

Anul 2007, primul de după integrarea României în Uniunea Europeană s-a
remarcat în viaţa Fundaţiei Civitas pentru Societatea Civilă ca şi un an al
consolidării şi planificării.
După cum va reieşi şi din materialul de faţă în acest an s-a reuşit consolidarea activităţilor pe domeniile de activitate, s-a extins portofoliul de proiecte
pe arii prioritare pentru organizaţie şi s-au extins parteneriatele avute în
diferite activităţi. Am continuat munca de sprijinire a unor iniţiative comunitare venite atât din partea administraţiei publice, cât şi a unor organizaţii
comunitare. Prin intermediul proiectelor am încercat susţinerea proceselor
de planificare existente la nivel local pentru accesarea unor programe cu
finanţare internaţională însă în acelaşi timp acordând o atenţie deosebită
activităţilor privind informarea – consilierea cetăţenilor cât şi a grupurilor
comunitare, precum şi activităţilor de formare adresate diferitelor categorii
de grup ţintă.
În anul 2007 organizaţia noastră s-a „întărit” prin cooptarea unor noi
colegi care au preluat sarcini importante din organizaţie, dar am încercat
de asemenea, demararea unui nou ciclu de programare pentru organizaţia
noastră. Sperăm noi, că şi în viitor Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă
va reprezenta pentru comunităţile locale un partener de nădejde şi un consultant profesionist în domeniul coordonării proceselor de dezvoltare şi a
consolidării societăţii civile.
Le mulţumim tuturor celor care în cursul anului 2007, în diferite forme au
susţinut activitatea organizaţiei noastre şi îi asigurăm de toată consideraţia
noastră.

Orbán Árpád
Director regional

Balogh Márton
Director regional

Misiune

Programe şi proiecte

Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă stimulează dezvoltarea locală şi
regională.

Programele şi proiectele derulate în cadrul organizaţiei noastre pot fi încadrate în trei domenii majore conforme cu principiile strategice identificate în
documentele de planificare strategică existente în cadrul organizaţiei:

Prin dezvoltare înţelegem procesul prin care membrii unei comunităţi îşi
sporesc capacităţile personale şi instituţionale de a mobiliza şi administra
resurse în vederea obţinerii unei ameliorări durabile a calităţii vieţii, ameliorare care să corespundă cu propriile aspiraţii.

Motivaţie
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă a fost fondată în 1992, principalele motive pentru înfiinţarea sa fiind nevoia de a spori capacitatea
administraţiei publice şi de a stimula implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor şi în guvernarea locală.

Structura
Structura organizaţiei cuprinde două birouri regionale, localizate în regiunile de dezvoltare nord-vest, respectiv centru ale României, în municipiile
Cluj-Napoca şi Odorheiu Secuiesc.

Arii de activitate
Suntem activi mai ales în Transilvania, dar derulăm proiecte şi la nivel
naţional, respectiv în Sud-Estul Europei.

I.

Dezvoltare rurală

II.

Dezvoltarea resurselor umane

III.

Dezvoltarea societăţii civile
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I.

DEZVOLTARE

RURALĂ

Agent de Dezvoltare Locală
Agentul de Dezvoltare Locală este o persoană angajată în cadrul
administraţiei publice locale, a asociaţiilor microregionale (de intercomunalitate) sau care activează în cadrul unui ONG local, care în baza abilităţilor,
a cunoştinţelor şi a informaţiilor pe care le deţine are drept atribuţie de
bază sprijinirea activă a dezvoltării locale prin: facilitarea procesului de
elaborare a strategiei locale de dezvoltare, elaborarea şi implementarea de
proiecte, identificarea şi realizarea unor parteneriate, creşterea vizibilităţii
comunei (actualizarea web-site-ului comunei).
În cadrul celor două Centre de Resurse – Cluj Napoca şi Odorheiu Secuiesc
– Fundaţia Civitas a continuat să promoveze modelul şi în 2007. Am oferit
sprijin profesional continuu pentru ADL prin informare şi consultanţă online în cadrul grupurilor de discuţii, prin organizarea întâlnirilor trimestriale la nivelul centrelor de resurse şi prin pagina de web – www.lda.ro – al
programului.

punerea în funcţiune a centrelor comunitare, evenimente culturale şi de
informare.
Fundaţia Civitas a organizat de-a lungul anului dezbateri pe cele mai actuale
teme, a oferit informaţii la zi legate de fondurile europene şi naţionale, sprijin în proiectele iniţiate şi implementate de agenţi. Am reuşit să organizăm
caravana de informare în 9 microregiuni despre programul Leader+, unde
am primit sprijin în organizare din partea agenţilor de dezvoltare locală.

Deşi finanţarea proiectului s-a încheiat în august 2006, reţeaua ADL continuă
să existe şi să se extindă, fără a avea suport financiar din partea instituţiilor
centrale sau judeţene. Mai mult, conştiente de faptul că atât fondurile Uniunii Europene, cât şi cele guvernamentale vor fi accesate doar în baza unor
proiecte fundamentate prin strategii locale de dezvoltare viabile, tot mai
multe consilii locale şi primării şi-au manifestat dorinţa şi ne-au solicitat
sprijinul în selectarea, instruirea şi asistarea unui ADL.
Parteneri:
Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara (CAR)
Centrul pentru Politici Publice Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Întâlnirile trimestriale au fost organizate pe baza tematicii propuse de membrii reţelei unde am avut invitaţi din partea APDRP, Ministerul Internelor
şi Reformei Administrative, Ministerul Agriculturii, Consiliul Judeţean.
Agenţii de dezvoltare locală au reuşit să înfiinţeze Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitare în cadrul cărora au devenit în cele mai multe cazuri directori executivi.
Astfel numai în judeţul Cluj există patru asociaţii iniţiate şi coordonate de
agenţi de dezvoltare locală. Tot agenţii de dezvoltare locală au fost iniţiatorii
unor ONG-uri la nivelul comunelor care au ca scop desfăşurarea unor proiecte de dezvoltare comunitară cum ar fi educaţia ecologică, înfiinţarea şi

Finanţatori:
Proiectul a fost susţinut din resursele proprii ale Fundaţiei Civitas pentru
Societatea Civilă.
Perioada de implementare:
ianuarie – decembrie 2007
Coordonatori program:
Rozália CSÁKI,
Zsuzsánna INCZE,
Alexandru PAVEL
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Parteneriat pentru dezvoltarea satelor unitariene - Program de finanţare
al Fundaţiei Civitas pentru Societatea Civilă
Fundaţia CIVITAS (Odorheiu Secuiesc) în parteneriat cu Project Harvest
Hope (SUA) au iniţiat un program destinat susţineri proiectelor comunitare. Prin intermediul programului dorim să continuăm proiectul „Agent de
Dezvoltare Locală”, să ajutăm promovarea şi facilitarea dezvoltări locale a
comunităţiilor unitariane implicate. La competiţie au participat comunităţi
unitariane precum şi asociaţii locale, care au început deja activităţiile de
dezvoltare locală în cadrul unui program început încă din anul 2005.
În urma programului anunţat în octombrie 2007 cinci proiecte comunitare
au fost realizate:
1. Composesoratul „HKARACSONYFALVA”
Scopul proiectului: Renovarea bucătăriei la Casa Comunitară.
2. Comunitatea unitariană din Petreni
Scopul proiectului: Asigurarea unei asistenţe medicale mai efective
pentru bolnavi şi pentru oamenii în vârstă, prin transformarea şcolii
vechi într-un cabinet medical.
3. Comunitatea unitariană din Chinuşu
Scopul proiectului: Realizarea unui teren de fotbal pentru comunitate.
4. Comunitatea unitariană din Ocland
Scopul proiectului: Dezvoltarea Muzeul Satului din Ocland.
5. Comunitatea unitariană din Firtuşu
Scopul proiectului: Introducerea serviciului „Administrator Comunitar” în satele Inlaceni, Firtuşu şi Păuleni.

Partener:
Harvest Hope Pro Homorod
Finanţator:
Project Harvest Hope (SUA)
Perioada de implementare:
octombrie 2007 – martie 2008
Coordonator program:
Rozália CSÁKI

Management de mediu pentru zonele sinistrate din regiunea Odorhei

Inundaţiile din vara anului 2005 au afectat atât natura, mediul înconjurător
cât şi comunităţile din regiunea Odorhei. Deşi, după catastrofă au început
lucrările de reconstrucţie a satelor, a apărut accentuat şi nevoia de a crea
premisele unui viitor viabil pentru aceste comunităţi. Astfel, obiectivele
principale ale proiectului au fost includerea aspectelor de protecţie a mediului în strategiile de dezvoltare la nivel local, respectiv creşterea gradului de implicare şi colaborarea comunităţilor din regiunea ţintă în luarea
deciziilor referitoare la problemele de mediu.
Am colaborat cu următoarele comune din regiunea ţintă: Lupeni, Şimoneşti,
Corund, Porumbeni Mari, Dealu, Feliceni şi Mugeni, toate afectate de
inundaţii. În cadrul fiecărei comune s-au alcătuit grupuri de iniţiativă
locală formate din reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice locale, ai organizaţiilor civile, ai bisericii, cetăţeni şi oameni de afaceri din
comunităţile vizate.
În cadrul unei serii de seminarii tematice au fost prezentate membrilor
comunităţilor informaţii despre legislaţia de mediu (română şi europeană),
modalităţi de prevenire a poluării, sisteme de management de mediu,
proiecte de succes în domeniu, respectiv informaţii despre dezvoltarea
comunitară şi locală, metodologia realizării unui plan strategic, etc. Scopul
nostru era să implicăm cât mai mult membrii comunităţii în aceste lucrări,
astfel pregătind acele persoane care vor fi capabile de a facilita iniţiativele
de dezvoltarea propriilor comunităţi.
În fiecare comună au avut loc acţiuni de plantare de „păduri mici” la care
au participat în număr mare tinerii din comunităţi.
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Implică-te în viitorul tău!
Obiectivul proiectului era susţinerea şi înfiinţarea unor centre comunitare de informare şi pregătire în tehnologia informaţiei (e-centre) în
comunităţile cu potenţial de dezvoltare insuficient exploatat. În acest sens
s-a urmărit crearea şi dezvoltarea de capacităţi operative necesare în vederea administrării, promovării şi mai bunei utilizări a resurselor locale,
prin implicarea tuturor actorilor locali şi prin stabilirea unor forme concrete de comunicare şi colaborare între aceştia.
Cu scopul de a îmbunătăţi gradul de cunoaştere şi de asigura o informare
cât mai bună a comunităţilor referitor la protecţia mediului şi la aspectele legate de acesta, am redactat trei broşuri bilingve în următoarele teme:
Aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă la nivel local, Participare publică în
dezvoltarea durabilă la nivel local, Sisteme de management de mediu.
În cadrul unui schimb de experienţă de 5 zile organizat în partea de nord a Ungariei membrii activi ai grupurilor de iniţiativă locală au avut posibilitatea de a
cunoaşte planuri de dezvoltare durabilă implementate cu succes, precum şi alte
proiecte de succes din domeniul vizat. (Aceste exemple au inspirat participanţii
în realizarea planurilor de dezvoltare durabilă pentru regiunea lor).
Pentru realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă s-au organizat workshop-uri, am folosit chestionare, au avut loc discuţii personale şi o colaborare
continuă cu grupurile de iniţiativă. Trebuie menţionat şi faptul că am colaborat foarte bine atât la nivelul parteneriatului din comunităţi în elaborarea planurilor strategice cât şi cu Direcţia Protecţiei Mediului a judeţului Harghita.
La sfârşitul lunii septembrie 2007 am reuşit să finalizăm planurile
de dezvoltare locală durabile în următoarele comunităţi: Şimoneşti,
Porumbeni Mari, Ulcani şi Morăreni. Planurile de dezvoltare au fost
prezentate în plen pentru comunităţile menţionate, motivând astfel membrii comunităţii să participe activ la realizarea acestora.
Deşi proiectul s-a încheiat, ţinem legătura şi azi cu comunităţile respective
oferind informaţii şi consultanţă în sprijinul dezvoltării locale.
Partener:
Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă AGORA
Finanţator:
Uniunea Europeană prin programul PHARE 2004 – Societatea Civilă
Perioada de implementare:
octombrie 2006 – septembrie 2007
Coordonator program:
Rozália CSÁKI

Proiectul este continuarea unui proiect pilot implementat de Fundaţia
Civitas pentru Societatea Civilă în două comunităţi rurale din judeţul Cluj şi
într-o alta din judeţul Alba. Este vorba despre proiectul „Dezvoltare locală
integrată, proiect pilot în Săvădisla şi Mihai Viteazu” şi „Dezvoltare Locală
în Rimetea”, proiecte prin care, în vederea susţinerii dezvoltării locale şi a
facilitării accesului populaţiei la locuri de muncă mai bine plătite, au fost
utilizate două instrumente: Centrul Comunitar de Informare şi Pregătire
în Tehnologia Informaţiei (e-centrul) şi Agentul de Dezvoltare Locală.
Cele şapte comunităţi (Săvădisla, Mihai Viteazu, Iara, Sânpaul (jud. Cluj),
Rimetea (jud. Alba), Tăuteu şi Chişlaz (jud. Bihor) au beneficiat: de softurile (licenţiate) necesare utilizării calculatoarelor; pachet de cursuri – utilizarea calculatorului, limba engleză şi management de proiect – plus alte
cursuri stabilite de comun acord cu membrii comunităţii, de ex. turism
rural; sprijinirea organizării unor dezbateri pe diverse teme precum fondurile europene, dezvoltare comunitară, mediu, parteneriat public-privat
etc; contribuţie la finanţarea unor activităţi specifice comunităţii, (de exemplu: organizarea zilelor comunei); contribuţie la renovarea şi amenajarea
centrului comunitar; consumabile centru comunitar – hârtie, toner, CD-uri;
asistenţă în formarea grupului de iniţiativă locală şi în implicarea acestuia
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la rezolvarea problemelor locale; elaborarea strategiei de dezvoltare locală
şi realizarea/reactualizarea pagini web a comunei; asistenţă în constituirea
unei organizaţii nonguvernamentale locale; sprijin în selectarea şi instruirea/pregătirea agentului de dezvoltare locală şi oferirea de asistenţă acestuia în desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei.

Beneficiile comunităţilor:
• acces mai uşor la informaţie;
• stimularea dezvoltării locale prin implementarea unui
model care s-a dovedit viabil - agent de dezvoltare locală
- şi posibilitatea creării cadrului favorabil unei dezvoltări
durabile;
• servicii de xerox, fax, web-design şi accces la Internet;
• cursuri de utilizare a calculatorului, limba engleză, management de proiect, turism rural etc;
• dezvoltarea de abilităţi necesare pentru integrarea pe piaţa
de muncă (folosirea computerului, engleză) pentru tineri;
• creşterea vizibilităţii comunei;
• posibilitatea implicării mai active a liderilor formali şi informali în procesul de luare a deciziilor locale;
• posibilitatea continuării colaborării cu parteneri de prestigiu ca Microsoft, Bechtel şi Fundaţia Civitas.
Parteneri:
Compania Autostrada Transilvania,
Consiliile Locale ale comunelor beneficiare
Finanţator:
Compania Microsoft
Perioada de implementare:
ianuarie - decembrie 2007
Coordonator program:
Alexandru PAVEL

RuralNet
RuralNet este o reţea de 22 de organizaţii neguvernamentale ce activează în domeniul dezvoltării comunitare.
Aceasta a apărut ca răspuns la o necesitate manifestată în
rândul organizaţiilor care intervin activ în dezvoltarea
mediului rural, fiind în momentul de faţă una dintre cele
mai dinamice reţele ce activează în mediul neguvernamental românesc.
Deşi neinstituţionalizată, reţeaua a beneficiat de un sprijin financiar din
partea German Marshall Fund în cadrul proiectului RuralNet Development, a cărui implementare s-a încheiat în februarie 2006. În cadrul acestui
proiect, în calitate de membru activ al reţelei, Fundaţia Civitas a avut drept
responsabilităţi elaborarea strategiei de dezvoltare a reţelei şi editarea unui
Ghid al Dezvoltării Comunitare.
În mai 2006 s-a depus spre finanţare în numele reţelei un nou proiect, scopul
acestuia fiind de a creşte implicarea reţelei în elaborarea şi monitorizarea
politicilor ce vizează dezvoltarea comunitară şi rurală în România.
Se doreşte astfel, ca RuralNet să devină o voce demnă de luat în seamă şi
un partener al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
în elaborarea politicilor ce vizează dezvoltarea rurală. German Marshall
Fund a acceptat spre finanţare şi acest nou proiect, în care Fundaţia Civitas
are rolul de a monitoriza modul de implementare a Planului Naţional de
Dezvoltare şi de-a creşte vizibilitatea reţelei, prin elaborarea unui plan/
politici în acest sens, atragerea de noi membri şi prin menţinerea / extinderea parteneriatelor cu alte ONG-uri şi reţele, universităţi, autorităţi
locale şi centrale etc.
De asemenea începând cu anul 2007 Fundaţia Civitas pentru Societatea
Civilă este membră în Consiliul Director al Reţelei.
Parteneri:
22 de ONG-uri în reţeaua RuralNET
Finanţator:
German Marshall Fund
Perioada de implementare:
august 2005 - iulie 2007
Coordonator program:
Zsuzsánna INCZE,
Márton BALOGH
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Programul Leader+ în Europa şi Ungaria – criterii profesionale şi experienţe
practice

Evenimentul intitulat Programul Leader+ în Europa şi Ungaria – criterii
profesionale şi experienţe practice a acoperit două regiuni de dezvoltare
din România: Centru şi Nord-Vest. În perioada 2-8 decembrie au fost organizate 9 întâlniri în Turulung, Iclod, Săvădisla, Căianu, Remetea, Şumuleu
Ciuc, Miercurea Nirajului, Praid, Ilieni, în 5 judeţe (Satu-Mare, Cluj, Mures,
Harghita, Covasna).
Scopul acestei caravane de informare a fost prezentarea programului
LEADER, etapele care vor trebui parcurse în România şi oportunităţile
oferite de acest program în domeniul dezvoltării comunităţilor rurale prin
exemplele aduse din Ungaria.
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Trebuie să consolidăm parteneriatele existente la nivel local şi să înfiinţăm
altele noi, ca în momentul lansării programului microregiunile să poată
aplica cu succes.
În acest proces Fundaţia Civitas doreşte să ofere sprijin şi în viitor. Dorim
să ajutăm crearea grupurilor de acţiune, să asigurăm formarea, instruirea
acestora, şi sprijin în realizarea unor strategii locale viabile, şi nu în ultimul
rând în construirea cooperării, parteneriatelor naţionale şi internaţionale.
Parteneri:
Centrul Leader (Leaderközpont) Ungaria,
DADR Cluj, DADR Satu-Mare, DADR Mures, DADR Maramures, DADR
Harghita,
APDRP Cluj,
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) Cluj-Napoca

Au participat atât reprezentanţii administraţiilor locale, ONG-urile din
teritoriu, întreprinzătorii care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu, cât
şi alte persoane interesate. În total în jur de 200 de participanţi au avut
posibilitatea de a cunoaşte acest program, ei fiind posibili beneficiari ai
oportunităţilor oferite de programul Leader.
În această caravană am inclus instituţiile regionale şi judeţene care au
tangenţe cu dezvoltarea rurală. Prin prezentările făcute de reprezentanţii
DADR şi APDR participanţii au avut ocazia să se familiarizeze cu strategia
MADR pivind implementarea axei Leader în România şi alte oportunităţi
destinate dezvoltării rurale.
Exemplele de bune practici din Ungaria şi Europa au stârnit interesul
participanţilor şi am avut parte de discuţii constructive.
În ţara noastră programul Leader va fi lansat în 2009 şi trebuie să fim
pregătiţi, pentru a putea beneficia de acest program. Parteneriatul şi
cooperarea este unul din principiile de bază a programului.

Finanţator:
Proiectul a fost finanţat din resursele proprii ale Fundaţiei Civitas pentru
Societatea Civilă.
Perioada de implementare:
noiembrie - decembrie 2007
Coordonator program:
Rozália CSÁKI,
Zsuzsánna INCZE

Închiderea Minelor, Regenerarea Socio-Economică şi a Mediului

Proiectul susţine implementarea Strategiei pentru industria minieră a
Guvernului României pe perioada 2004-2010. Obiectivul de dezvoltare al
proiectului este de a consolida capacitatea Guvernului de a prelua reforma
din sectorul minier prin consolidarea capacităţii MEC de închidere a întreprinderilor miniere nerentabile şi a întreprinderilor auxiliare într-un mod
durabil din punctul de vedere al mediului, respectiv asigurarea de sprijin Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor
de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (AZM), comunităţilor locale şi altor
agenţii care se ocupă de regenerarea socio-economică a zonelor miniere.
În cadrul acestui proiect Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă a fost
implicată ca şi consultant în mai multe activităţi:
• Facilitarea elaborării planurilor strategice active în diverse
comunităţi miniere din Regiunea Nord-Vest;
• Facilitarea şi asistenţa tehnică a liderilor comunităţii în
elaborarea propunerilor de proiect şi prezentarea acestora
la ANDZM;
• Organizarea şi susţinerea de cursuri cu diverse tematici
destinate reprezentanţilor administraţiei publice locale,
organizaţiilor non-guvernamentale şi organizaţiilor bazate
pe comunitate în dezvoltarea comunităţii în judeţul Alba,
Bistriţa – Năsăud, Dâmboviţa, Prahova, Suceava, Cluj,
Sălaj.
Parteneri:
Universitatea WOLVERHAMPTON – Centrul
Internaţională
Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara (CAR)
Fundaţia EOS
Finanţator:
Banca Mondială
Perioada de implementare:
martie 2006- martie 2009
Coordonator program:
Márton BALOGH

de

Dezvoltare

II.

DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE

Eficientizarea Managementului de programe, elaborarea standardului
ocupaţional: Director de programe
Scopul iniţiativei a fost acela de a identifica şi promova repere de
competenţă pentru funcţia de director de programe, repere necesare atât
pentru creşterea calităţii ofertei de formare profesională în domeniu cât
şi pentru armonizarea politicilor de resurse umane prin intermediul unui
cadru legal unitar.
Pe piaţa muncii, ocupaţiile care presupun managementul implementării
diferitelor programe sunt caracteristice atât sectorului neguvernamental,
cât şi celui profit şi public, majoritatea actorilor considerând necesară angajarea unui manager, coordonator, sau director de programe. Deşi este
introdusă în Codul Ocupaţional Român, angajarea pe poziţia de director
de programe nu a fost precedată de o formare de calitate anterioară, unitară
şi standardizată, dat fiind că elementele de competenţă necesare acesteia
nu erau clar delimitate şi dezvoltate în acest domeniu. Proiectul Fundaţiei
Civitas răspunde direct cerinţei de reglementare şi standardizare naţională
a ocupaţiilor.
Rezultatul principal al proiectului a fost elaborarea şi înscrierea în COR a
standardului ocupaţional “director de programe”. În cadrul standardului
au fost incluse douăsprezece unităţi de competenţe necesare funcţiei de
director de programe. Aceste unităţi de competenţe reprezintă cadrul legal
al calificări de director de programe, iar funcţie de acestea angajatorii vor
stabili grila de competenţe şi fişa de post a angajaţilor care ocupă această
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funcţie. Rezultatul are relevanţă maximă pentru organismele de formare
profesională, deoarece oferă o bază pentru conturarea ofertei şi programelor educative în domeniul managementului de programe.
Înainte de elaborarea standardului ocupaţional, sarcinile şi calificările pe
care le necesită îndeplinirea funcţiei nu au fost clar delimitate, de aceea
programele de formare profesională nu au avut un cadru unitar care să acopere nevoile de competenţă pentru postul de director de programe. Aceste
probleme identificate au fost relevante atât la nivelul Regiunii Nord-Vest
cât şi la nivel naţional.
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Prezentul proiect a urmărit şi extinderea programului Fundaţiei Civitas
de educaţie continuă a adulţilor. Seria de proiecte ale Civitas în acest domeniu au vizat dezvoltarea resurselor umane şi educaţia adulţilor prin
desfăşurarea regulată a programelor de formare şi perfecţionare în domeniul managementului pentru angajaţii în administraţia publică locală
(funcţionari publici aleşi sau numiţi, agenţi de dezvoltare locală) sau
educaţie (manageri şcolari).
Partener:
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Finanţator:
Uniunea Europeană – prin programul Phare 2004 - Dezvoltarea Resurselor
Umane
Perioada de implementare:
ianuarie 2007 - ianuarie 2008
Coordonator program:
Enikő Andrea PÁSZTOR

material constituie prezentarea proiectelor de succes concrete.
DVD-ul conţine tematici ca: programe ale Uniunii Europene, întocmirea
cererilor de finanţare, management de proiect, monitoring, prezentarea
unor exemple de proiecte de succes, etc.
DVD-ul editat în septembrie 2007 în 2000 de exemplare (1000 bucăţi pentru
autorităţile publice locale, respectiv câte 500 de bucăţi pentru organizaţii
neguvernamentale şi întreprinzători), a fost distribuit cu sprijinul consiliilor
judeţene, prin reţeaua de agenţi de dezvoltare locală, cu sprijinul Fundaţiei
ERMACISZA, cu ajutorul centrelor de dezvoltare pentru întreprinzători,
precum şi prin alţi parteneri ai fundaţiei.
Finanţator:
Fundaţia Apáczai, Budapesta
Perioada de implementare:
octombrie 2006 - octombrie 2007

„Mai sigur pentru viitorul nostru!” - consilier scriere de proiecte
În cei 15 ani de activitate (cursuri, consultanţă, programe de dezvoltare
rurală), Fundaţia Civitas a avut de a face de mai multe ori cu problema
insuficienţei cunoştinţelor şi informaţiilor referitoare la finanţările UE.
Scopul proiectul de faţă a fost realizarea unui DVD în limba maghiară,
care poate constitui un instrument eficient, un material de instruire pentru autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale sau întreprinzători, în
munca lor de a atrage cu succes fonduri europene. Conţinutul, structura
şi limbajul DVD-lui este realizat în aşa fel, încât un număr cât mai mare
de persoane să îl poată folosi cu rezultate, iar un rol foarte important în

Coordonator program:
Árpád ORBÁN

Cum să folosim fondurile FSE pentru dezvoltare locală – experienţe din
Ungaria
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă în colaborare cu Asociaţia pentru
Învăţare pe tot Parcursul Vieţii au organizat în data de 26 iunie 2007 seminarul pentru schimb de experienţă cu titlul: „Cum să folosim fondurile FSE
pentru dezvoltare locală – experienţe maghiare”.

Acest seminar a vizat predarea experienţelor maghiare legate de scrierea
şi implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social European pentru
ONG-urile din Ardeal, dar şi posibilitatea de a crea parteneriate.

III.

DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII
CIVILE

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Odorheiu Secuiesc în slujba
cetăţeanului

Cu ajutorul lectorilor, participanţii şi-au format o imagine clară şi exactă
atât asupra activităţilor legate de întocmirea cererilor de finanţare, cât şi
asupra activităţilor legate de implementare a proiectelor. Succesul seminarului a fost asigurat şi de către participanţii dornici să acumuleze idei
noi dar şi să încheie noi parteneriate.
A fost subliniat faptul că la unele ONG-uri nu există o strategie relevantă
pentru atingerea obiectivelor. În prima fază ONG-urile trebuie să clarifice atât obiectivele cele mai importante cât şi resursele necesare pentru
obţinerea acestora. Prin intermediul parteneriatelor dintre ONG-uri putem
asigura nu numai partajarea eficientă a resurselor dar şi maximizarea efectelor pozitive legate de implementarea proiectelor prin intermediul sinergiei.
În ultima parte a seminarului participanţii au avut ocazia să-şi împărtăşească
opiniile şi ideile lor de proiecte şi să stabilească posibile parteneriate.
Succesul seminarului este indiscutabil şi a fost asigurat atât de prezenţa
lectorilor cât şi a participanţilor dornici de subiectele de discuţie.
La seminar au participat reprezentanţi a 18 ONG-uri din zona Ardealului.
Partener:
Asociaţia pentru Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, Ungaria
Finanţator:
Fondul Naţional Civic - Ungaria
Perioada de implementare:
mai - iunie 2007
Coordonator program:
Enikő Andrea PÁSZTOR

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni din Odorheiu Secuiesc de la deschiderea din septembrie 2002 stă permanent
la dispoziţia cetăţenilor din zona Odorhei.
BCC Odorheiu Secuiesc furnizează în mod curent servicii
de informare şi consiliere pentru cetăţeni pentru a-i sprijini
în soluţionarea problemelor lor şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor. Informarea şi consilierea este oferită în mod confidenţial, gratuit, imparţial şi
independent, asigurându-se accesibilitatea pentru toţi cetăţenii.
Domeniile de bază în care se oferă serviciile sunt următoarele: sănătate,
asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe,
învăţământ, procedură notarială, protecţia copilului şi servicii publice.
Bineînţeles nu toate problemele cu care se confruntă cetăţenii se încadrează
în domeniile amintite, astfel pe parcurs au apărut şi altele: egalitate de
şansă între femei şi bărbaţi, informare europeană, servicii oferite de firme,
lumea afacerilor, organizaţii neguvernamentale, etc.
Informaţiile necesare pentru consiliere pe care o acordă un BCC, sunt
furnizate de un sistem informaţional naţional, actualizat periodic cu noile
modificări survenite în prevederile legale aferente domeniilor vizate, cât şi
cu informaţiile specifice la nivel local. BCC colaborează cu instituţii locale,
regionale sau naţionale, mass-media şi cu sectorul neguvernamental. Aceste
relaţii sunt necesare pentru a satisface în mod obiectiv cerinţele cetăţenilor,
pentru asigurarea informaţiilor corecte şi actuale, respectiv pentru a oferi
autorităţilor informaţii utile în vederea îmbunătăţirii serviciilor lor.
Serviciile de informare şi consiliere oferite de BCC au fost solicitate de la
deschidere până la sfârşitul anului 2007 de 12.000 de persoane. De fapt au
fost înregistrate 7.560 de cazuri diferite, dar de multe ori se întâmplă că
pentru rezolvarea unei probleme se prezintă 2-3 cetăţeni împreună. În anul
2007 am înregistrat 1938 de cazuri, ceea ce înseamnă circa 3.100 de cetăţeni
consiliaţi.
BCC Odorheiu Secuiesc şi în anul 2007 a continuat publicarea articolelor în
„rubrica cu informaţii utile cetăţenilor”, din ziarul „Udvarhelyi Híradó”.
Ziarul regional are un tiraj de 10.000 exemplare pe zi, din 2006 articolele
noastre apar săptămânal, în fiecare miercuri sau joi. Pe lângă faptul că,
articolele prezintă o metodă foarte eficientă de informare şi publicitate,
ziarul a oferit un spaţiu separat pentru publicitate pe care putem să le folo-
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sim şi pentru alte proiecte, împreună cu partenerii noştri.
BCC Odorheiu Secuiesc are un rol important nu numai datorită serviciilor
de informare şi consiliere acordată cetăţenilor ci şi prin munca depusă în
alte proiecte sociale din regiune, colaborând cu alte organizaţii, instituţii şi
valorificând experienţa dobândită în cursul activităţilor. În acest sens am
participat la derularea mai multor proiecte/activităţi în cadrul parteneriatului social local, mai ales în domeniul problematicii copiilor şi tinerilor
care sunt sau au ieşit în/din sistemul de ocrotire.
BCC Odorheiu Secuiesc a fost înfiinţat în anul 2002 de Fundaţia CIVITAS în parteneriat cu Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, în cadrul
Programului PHARE pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, finanţat de Uniunea Europeană.
Funcţionarea biroului în anul 2007 a fost asigurat de Fundaţia Civitas, la
care a contribuit şi Primăria Odorheiu Secuiesc. Fundaţia Civitas – prin
serviciile oferite de BCC Odorheiu Secuiesc - la sfârşitul anului 2005 a fost
acreditată ca furnizor de servicii sociale. Datorită acestui lucru în anul 2007
am reuşit să încheiem un contract cu Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru oferirea de servicii sociale.
Începând cu 1 decembrie 2007 am început implementarea unui proiect
Phare de 10 luni cu titlul Consolidarea şi diversificarea serviciilor Biroului
de Consiliere pentru Cetăţeni din Odorheiu Secuiesc
Biroul prin Fundaţia CIVITAS este membru în Asociaţia Naţională a
Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, care reprezintă interesele a 49
organizaţii neguvernamentale care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi puncte de lucru mobile în peste 60 de localităţi urbane şi
rurale din ţară.

Global Libraries Romania
Programul „Global Libraries Romania” este un program pilot desfăşurat
în cinci judeţe ale României în anul 2007. Aceste judeţe sunt Iaşi, Ilfov,
Hunedoara, Sălaj şi Tulcea. În cadrul proiectului au fost implicate atât biblioteci din aceste judeţe cât şi organizaţii neguvernamentale.
Proiectul a urmărit să transforme bibliotecile locale în centre moderne de
acces la informaţie a membrilor comunităţilor prin intermediul Internetului şi al calculatorului, sub atenta îndrumare a bibliotecarilor. S-a pornit
de la considerentul că acest secol fiind cel al internetului şi al informaţiei
este foarte important ca membrii comunităţilor să ştie să utilizeze cât mai
eficient această metodă rapidă de informare şi comunicare.

Bibliotecile sunt considerate locurile cele mai favorabile pentru a desfăşura
activităţi informative, deoarece rolul bibliotecarilor este de a ajuta utilizatorii să caute informaţiile de care au nevoie pentru a-şi dezvolta cunosţinţele
şi a acumula informaţii utile.
În cadrul acestui proiect Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă a colaborat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
Finanţatori:
Fundaţia Civitas din resurse proprii,
Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc,
Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 (începând din 1 dec. 2007)
Perioada de implementare:
Continuu din 2002
Coordonator program:
István MIHÁLY

Fundaţia Civitas a desfăşurat în cadrul proiectului următoarele activităţi
pentru judeţul Sălaj:
• Realizarea împreună cu Biblioteca Judeţeană Sălaj a unei
evaluări iniţiale în urma căreia au fost alese spre analizare
5 comunităţi locale;
• Stabilirea de întâlniri cu reprezentanţii comunităţii,
autorităţile locale, lideri informali, grupuri ale minorităţilor
pentru a le prezenta proiectul şi importanţa lui pentru dezvoltarea comunităţilor;
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• Asistarea bibliotecii judeţene în stabilirea centrelor: 3 centre pilot finale din cele 5 selecţionate în primă fază;
• Asistenţă tehnică şi sprijin pentru biblioteca judeţeană şi
centrele pilot locale în dezvoltarea propunerilor în vederea
obţinerii de calculatoare pentru bibliotecile selecţionate.
În urma acestor activităţi în judeţul Sălaj au fost selectate trei centre pilot: în municipiul Zalău Sala de lectură pentru adulţi şi Clubul pensionarilor, biblioteca orăşenească din Cehu Silvaniei şi biblioteca comunală din
Bobota.
În urma completări cererilor de finanţare bibliotecile selecţionate au fost
dotate cu calculatore, imprimante, camere web şi nu în ultimul rând conectate la Internet. Beneficiind de toate mijloace moderne şi rapide de comunicare oamenii de aici vor avea posibilitate să afle informaţiile care le sunt
utile.
Partener:
Biblioteca judeţeană Sălaj
Finanţator:
International Research and Exchanges Board (IREX)
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Dintre aceste domenii echipa noastră s-a angajat pentru început să trateze
problemele tinerilor orfani şi defavorizaţi. Acordăm informaţii, consultanţă
şi consiliere, cursuri profesionale, traininguri, respectiv asistenţă în căutarea
şi păstrarea locurilor de muncă. Asigurăm cămine temporare şi în general
tot cea ce înseamnă ajutor pentru integrarea în societate a acestor tineri
orfani.

Perioada de implementare:
noiembrie – decembrie 2007
Coordonator program:
Alexandru PAVEL

Program de parteneriat pentru tinerii defavorizaţi. Programul partenerial „SANSZ”
Continuăm şi dezvoltăm parteneriatul social început de Civitas din ’97 cu
proiectul „Centru Social Budvar”, când am lucrat mai ales în probleme ce
ţin de comunităţile de romi.
Parteneriatul s-a constituit între mai mulţi actori locali care acţionează în
domeniul social, având ca finalitate elaborarea şi implementarea eficientă
a unei strategii de dezvoltare socială a municipiului Odorheiu Secuiesc şi
a zonelor din proximitatea sa, fundamentată pe realităţile identificate la
nivelul acestuia.
Proiectul „Parteneriat local pentru creşterea eficienţei în asistenţa socială – Harta Socială a municipiului Odorheiu Secuiesc”a dat un impuls muncii noastre
începând cu anul 2003 (www.sansz.ro).

Dintre multitudinea de seminarii şi acţiuni întreprinse un proiect deosebit a constituit definitivarea şi pornirea unei locuinţe protejate pentru 8-10
adulţi cu handicap (mediu protejat), prin care îmbunătăţim sistemul eficient în asistarea/ajutarea persoanelor cu nevoi speciale, respectiv de-a
duce un trai normal şi independent, conform nevoilor lor individuale în
regiunea Odorheiu Secuiesc. Inaugurarea acestei locuinţe protejate a avut
loc pe 24 august 2007.
Totodată am amenajat şi am dezvoltat şi un atelier protejat, în care tinerii
cu handicap pot lucra şi dezvolta prin terapia ocupaţională
Proiectul „Locuinţă şi atelier protejat la Tăureni, Harghita pentru tineri cu nevoi
speciale” a acoperit o imensă gaură în “ plasa socială” a regiunii.

Parteneri:
Fundaţia LIA, Locodeni
Fundaţia Wolter, Tăureni
Finanţatori:
LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Germania
ANPH – Romania
Co-operating Netherlands Foundations for CEE
Perioada de implementare:
Continuu din 1997
Coordonator program:
Árpád ORBÁN

Păstrarea şi promovarea valorilor culturale locale de rang mondial din
Dârjiu
Degradarea calităţii vieţii şi depopularizarea satelor vechi cu reale valori
din judeţul Harghita este o problemă reală. Aceste sate au şi o infrastructură
precară şi nu sunt dezvoltate nici din punct de vedere economico-social,
chiar dacă au în sat valori naţionale şi internaţionale de prim rang, iar acestea pot fi o bază de dezvoltare (de ex. la comunitatea din Dârjiu istoria
locală, tradiţiile şi obiceiurilor legate de biserică, potenţialului cultural istoric al cetăţii, etc.). Cultura şi dezvoltarea economică se pot ajuta reciproc.

Patrimoniul UNESCO – Biserica fortificată cu obiceiuri vii – trebuie valorificat.
Obiectivele proiectului au fost:
• Atragerea turiştilor şi introducerea bisericii fortificate în
circuitul turistic european, prin promovarea valorilor culturale existente din Dârjiu;
• Întărirea spiritului local şi regional cu privire la valorile
culturale existente.
Prin proiect am realizat 10.000 de pliante, 2.000 de CD-uri, respectiv
1.000 de cărţi despre mobilierul pictat din sat, dar am şi atins obiectivele
prevăzute.
Parteneri:
Asociaţia „KUCKÓ” – Odorheiu Secuiesc
Parohia Unitariană din Dârjiu – Harghita
Finanţator:
AFCN – Romania
Perioada de implementare:
aprilie - noiembrie 2007
Coordonator program:
Ilona BENCZE
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Alte evenimente importante la care a participat fundaţia în anul 2007
Pe parcursul anului 2007 reprezentanţii Fundaţiei Civitas pentru Societatea
Civilă au participat la o serie de evenimente dintre care amintim:
• Strengthening Bulgarian and Romanian Civil Society Organisations – organizat de CBN Consortium, Sofia, Bulgaria, 12–18 ianuarie 2007.
• Programul operaţional privind Dezvoltarea Capacităţii
Administrative Bucureşti, 30 ianuarie 2007. Seminarul
a constat în prezentarea programului operaţional şi fost
organizată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
• Practica facilitării comunitare în România – organizat de
Fondul Român de Dezvoltare Socială, Predeal, 23–25 februarie 2007.
• Leader + Observatory Seminar Corsica, Franţa, 24-26 aprilie
2007. Evenimentul a fost organizat de EU contact Point.
Ziua sectorului nonprofit fără graniţe – ediţia a II-a – organizat de Asociaţia PEPE şi Asociaţia Civitalis, Budapesta, Ungaria, 12 mai 2007.
• Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală, organizat la
Târgovişte de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale. Întâlnirea a avut drept scop constituirea Reţelei
Naţionale de Dezvoltare Rurală.
• International Fellowship Program – EFC, organizat de European Foundation Centre, în cadrul acestui program am
fost la Centrul de Informare şi Educaţie Nonprofit (NIOK),
Budapesta, Ungaria, 23 aprilie – 30 mai 2007.
• The New Challenges for Global Philanthropy – a 18-lea
conferinţă al EFC – organizată de European Foundation
Centre, Madrid, Spania, 1–3 iunie 2007.
• Seminar LEADER: Rolul dezvoltării rurale în îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice ale tineretului –
organizată de Centrul LEADER din Ungaria, Tokaj, Ungaria, 13–15 iunie 2007.
• Dezvoltarea Participării Comunitare – a IV-a Academie de
Vară organizată de Instituţia Culturală Maghiară, Asociaţia
pentru Dezvoltarea Comunităţii şi Colegiul Civic, Kunbabony, Ungaria, 25–29 iulie 2007.
• Conferinţa Româno-Maghiară, prima conferinţă românomaghiară Leader şi zile profesionale. Evenimentul a fost
organizat la Nagykereki-Oradea-Şimian- Álmosd- Sântimbreu, 30 august - 1 septembrie 2007.

• Educaţia pentru dezvoltare, locul desfăşurării – Cluj Napoca, 27-28 septembrie 2007. Evenimentul a fost organizat
de PATRIR şi a vizat tematica educaţiei pentru dezvoltare
şi combaterea sărăciei.
• Conferinţa Naţională RuralNet “Suntem pregătiţi pentru
fondurile structurale în România?”, 9-10 octombrie 2007.
Conferinţa a fost organizată de reţeaua RuralNet având ca
scop creşterea vizibilităţii RN şi dezbaterea subiectelor actuale privind dezvoltarea comunitară şi rurală.
• Bulgarian – Romanian – Polish School of Civil Society 1319 octombrie 2007. Scopul conferinţei a fost schimbul de
experienţă şi crearea de partenereiate între reprezentanţii
ONG-urilor din cele 3 ţări.
• Conferinţă internaţională LEADER – organizată de Centrul LEADER din Ungaria, Gyongyos, Ungaria, 24–26 octombrie 2007.
• Civil Organisations as the Building elements of European
Participative Democracy organizată la Eger, Eszterházy
Károly Főiskola, 16 octombrie 2007. Evenimentul a fost
organizat sub egida programului Youth al Uniunii Europene.
• Equal Cost –Regada, organizată la Gyula în perioada
18-20 octombrie 2007 de către Centrul Regional pentru
Pregătirea si Ocuparea Fortei de Muncă din Békéscsaba. În
cadrul evenimentul s-au prezentat rezultatele proiectului
internaţional.
• Conferinţa de diseminare în cadrul programului operaţional
maghiar de dezvoltare a resurselor umane. Conferinţa de
diseminare a fost organizată între 19 şi 20 noiembrie 2007
la Gyula (Ungaria) şi a avut ca scop prezentarea cursurilor
acreditate şi a metodologiilor elaborate de către BRKK
(Centrul Regional de Formare Profesională din Bekescsaba).
• I European Conference for Young People „Frontier without
barriers. Nobody falls behind in Europe”. Conferinţa a fost
organizată de CECAP JOVEN între 12 şi 17 decembrie 2007
în Toledo (Spania).
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Raport financiar

Finanţatori

Programul Phare al Uniunii Europene

Venituri
Donaţii, sponsorizări
Ajutoare şi finanţări nerambursabile
Venituri din activităţile economice
Alte venituri

485.186,00
51.321,00
65.972,00
117.816,00
250.077,00

Microsoft România

LIA Deutschland

Cheltuieli
478.005,00
Cheltuieli cu personalul
102.597,00
Cheltuieli cu lucrări şi servicii
71.650,00
Cheltuieli administrative şi de infrastructură
38.733,00
Cheltuieli din activităţile economice
211.853,00
Alte cheltuieli
53.172,00

Szülőföld Alap

Rezultatul net al exerciţiului

Project Harvest Hope

0%

7.181,00

11%

11%

24%

21%

Fundaţia Charles Stewart Mott
15%
45%
8%
65%

Donaţii, sponsorizări

Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile

Venituri din activităţile economice

Alte venituri

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu lucrări şi servicii

Cheltuieli administrative şi de infrastructură

Cheltuieli din activităţile economice

Fundaţia Soros România

Alte venituri

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

IKOS Conf SA Odorheiu Secuiesc
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Parteneri
Participare în reţele
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă este membră în următoarele
reţele naţionale şi internaţionale:
Ruralnet - www.ruralnet.ro
Citizens’ Pact for SEE - www.citizenspact.org
Pannonforrás - www.pannonforras.hu
Parteneriatul Social Local - Odorheiu Secuiesc – www.sansz.ro
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni - www.robcc.ro
Bosporus Internaţional Network – www.bosporus.org

Agenţia de Dezvoltare Economică Timiş (ADETIM)
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Centru şi Vest
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita
Agora – Grup de lucru de dezvoltare durabilă – Odorheiu Secuiesc
Asociaţia Caritativă CJ Domus - Cristuru Secuiesc
Asociaţia Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a Italiei – Italia
Provincia Livorno Sviluppo, Livorno, Italia
Asociaţia Microregională Târnava Mică
Asociaţia Paraplegicilor din Muntenegro
Asociaţia pentru Iniţiative Democratice - Macedonia
Asociaţia Pro Democraţia – Cluj, România
Biroul LEADER Ungaria
Camera de Comert, Jaen, Spania
Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara (CAR) - Timişoara
Centrul de Cercetări Regionale al Academiei Maghiare de Ştiinţe - Pécs
Centrul de Tineret de Informare Culturala Gabrovo – Bulgaria
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) – Cluj-Napoca, România
Centrul Regional de Formare Profesională din Békéscsaba, Ungaria
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică
Locală Cluj
Community Building Mitrovica - Regiunea Kosovo
Consilii Locale din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş
Consiliul Judeţean Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna şi Hunedoara
Consiliul Local al Tinerilor Zalău
Develoconsult Odorheiu Secuiesc
Europeans şi municipalitatea Osijek - Croaţia
Fundaţia Gellért - Vlăhiţa
Fundaţia LAM – Ilieni
Fundaţia LIA – Locodeni
Fundaţia Wolter – Tăureni
Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Harvest Hope Pro Homorod - Ocland
Helsinki Citizens’ Assembly - Tuzla, Bosnia-Herţegovina
Citizens’ Pact for South Eastern Europe
Parlamentul Tinerilor Nis - Serbia şi Muntenegru
Pirgos, Serbia şi Muntenegru
Primăria Carei, Cristuru Secuiesc, Doba, Odorheiu Secuiesc şi Vlăhiţa
Student Government - Tirana, Albania
Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei
UNO - Bosnia-Herţegovina
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
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Echipa şi colaboratori
Corpul de Curatori:
Gábor KOLUMBÁN – Preşedinte
Dr. Péter ANDRÁS – Membru
Gyula BARA – Membru
Péter ECKSTEIN KOVÁCS – Membru
Smaranda ENACHE – Membru
Csaba HAJDÓ – Membru
Echipa biroului din Cluj Napoca:
Márton BALOGH - director regional
Enikő Andrea PÁSZTOR – director adjunct
Edit LÁSZLÓ - specialist contabil
Alexandru PAVEL - coordonator proiect
Krisztián SÖNBERGER - asistent proiect
Imola KÁDÁR – asistent administrativ
Zsuzsánna INCZE – asistent proiect
Ana Maria DOBÂRTĂ - asistent proiect
Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:
Árpád ORBÁN - director regional
István MIHÁLY - coordonator proiect
Mária Magdolna BÁLINT - asistent proiect
Rozália CSÁKI - coordonator proiect
Alecia BALL - voluntar Peace Corps
Géza Lajos DÉNES - asistent proiect
Mónika PAKOT - asistent proiect
Voluntari:

Amanda BOSOVSCHI - consultant de specialitate
Alina CHERECHEŞ - consultant de specialitate - Facultatea
de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
UBB Cluj-Napoca
Sinziana OLTEANU - consultant de specialitate - CENTRAS
Vasile HĂLĂŞANU - consultant de specialitate – OTL Botoşani
Jacint JUHÁSZ - consultant de specialitate - Facultatea de Ştiinţe
Economice, UBB Cluj-Napoca
Anita JUHÁSZ - consultant de specialitate - Facultatea de Ştiinţe
Economice, UBB Cluj-Napoca
Csaba SIMÓ - consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Zoltán FLEISZ - consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Ferenc ILYÉS - consultant de specialitate – Universitatea de Ştiinţe
Economice Moderne
Attila SZABÓ - consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Viorel STĂNICĂ - consultant de specialitate – Centrul Regional
de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj
László LÁZÁR – trainer - SZEKE
Mária PÉTER – expert contabil – Contexpert Srl
Csaba SZILÁGYI – consultant de specialitate – Fundaţia Wolter
Călin RUS - consultant de specialitate - Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca
József SIMON NYÁRÁDI – trainer - Multiplan Electronics
Târgu Mureş
Ilona BENCZE – consultant de specialitate – Asociaţia KUCKÓ
– Odorheiu Secuiesc

Date de contact
Ludmila COSTIN
Laura INCZE
Iuliana MOLDOVAN
Mihai VINCZE

Colaboratori:
Sorin RADU – director SAPARD Satu Mare
Ioan HOSU – consultant, trainer - Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca
Daniel POP – consultant de specialitate - CENPO
Florin POP - consultant de specialitate
András TÁNCZOS – specialist informatică - LINEART
Ramona BERE - consultant de specialitate – DJT – Cluj

Biroul regional Cluj-Napoca:
400124 Cluj-Napoca, B.-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108/22
tel. +40-264-590554, fax: +40-264-590555, office@civitas.ro
Biroul regional Odorheiu Secuiesc:
535600 Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gábor, nr. 43
tel/fax +40-266-218481, office.udv@civitas.ro
www.civitas.ro
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