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Realizarea raportului anual pentru o organizaþie neguvernamentalã este o bunã ocazie de a 
trece în revistã atât proiectele, evenimentele derulate de cãtre organizaþie cât ºi experienþele 
trãite alãturi de colegi, voluntari, finanþatori, beneficiari, toate cumulate pe parcursul unui an. 
Acestea sunt conceptele care ne marcheazã activitatea din cadrul organizaþiei, concepte cu 
care operãm pe parcursul fiecãrei etape a stãruninþelor noastre.
 
Anul 2008 pentru Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã a fost unul marcat de evenimente 
deosebite pe toate planurile: la nivelul programelor, al echipei cât ºi în relaþia cu beneficiarii. 
La nivelul programelor au fost demarate noi iniþiative care au rolul de a deveni proiecte de 

referinþã ale organizaþiei în anii urmãtori dar am încercat sã asigurãm sustenabilitate ºi iniþiativelor 
demarate cu ceva timp în urmã în cadrul organizaþiei. Astfel, au fost demarate 7 proiecte ºi au 
fost continuate o serie de 6 proiecte începute în anii anteriori.
În ceea ce priveºte resursa umanã a organizaþiei, la nivelul anului 2008 am reuºit sã stabilizãm 

echipa – o problemã evidentã ce se observa în anii anteriori, mobilitatea resurselor umane – în 
anul 2008 am consemnat plecarea unei sigure colege ºi ne-am întãrit echipa cu trei colegi 
noi. 
Deºi evidente, schimbãrile survenite la nivelul nevoilor pe care beneficiarii proiectelor noastre 

le au credem cã am reuºit sã rãspun dem acestora, ca o dovadã în acest sens putem aminti 
atât numãrul de parteneriate active pe 
care le-am stabilit cât ºi numãrul bene-
ficiarilor serviciilor noastre furnizate prin 
intermediul proiectelor avute. 

Credem cã implicarea noastrã în 
comunitãþile partenere este necesarã 
ºi cã misiunea Fundaþiei Civitas pentru 
Societatea Civilã este mai actualã ca 
oricând în contextul economic ºi so-
cial dat.

Orbán Árpád
Director regional - Odorheiu Secuiesc

Vrem sã le mulþumim tuturor celor care, 
în cursul anului 2008, în diferite forme au 
susþinut, au participat sau doar au sim-
patizat cu proiectele derulate de cãtre 
fundaþia noastrã, activitate prin care am 
putut sã demonstrãm cã suntem pe 
drumul visat acum 17 ani, ºi îi asigurãm pe 
toþi de prietenia ºi consideraþia noastrã.

Balogh  Márton
Director regional - Cluj-Napoca
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MISIUNE
Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã stimuleazã dezvoltarea localã ºi regionalã.
Prin dezvoltare înþelegem procesul prin care membrii unei comunitãþi îºi sporesc capacitãþile personale ºi instituþionale de a 
mobiliza ºi administra resurse în vederea obþinerii unei ameliorãri durabile a calitãþii vieþii, ameliorare care sã corespundã cu 
propriile aspiraþii.

MOTIVAŢIE
Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã a fost fondatã în 1992, 
principalele motive pentru înfiinþarea sa fiind nevoia de a spori ca-
pacitatea administraþiei publice ºi de a stimula implicarea cetãþenilor 
în luarea deciziilor ºi în guvernarea localã.

STRUCTURA
Structura organizaþiei cuprinde douã birouri regionale, localizate în 
regiunile de dezvoltare Nord-Vest, respectiv Centru ale României, în 
municipiile Cluj-Napoca ºi Odorheiu Secuiesc.

ARII DE ACTIVITATE
Suntem activi mai ales în Transilvania, dar derulãm proiecte ºi la nivel 
naþional, respectiv în Sud-Estul Europei.
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PROGRAME ŞI PROIECTE 
Programele ºi proiectele derulate în cadrul organizaþiei noastre pot fi încadrate în trei domenii majore conforme cu prin-

cipiile strategice identificate în documentele de planificare strategicã existente în cadrul organizaþiei:

 

 Dezvoltare localã

 Dezvoltarea resurselor umane

 Dezvoltarea societãþii civile

Luând în considerare faptul cã nivelul de dezvoltare al societãþii româneºti este cu mult sub standardele Uniunii Eu-
ropene, noi acþionãm în sensul sprijinirii unor îmbunãtãþiri vizibile. Vom continua programele iniþiate anterior desfãºurând 
activitãþi de fundraising pentru finanþarea lor. Concomitent cu dezvoltarea serviciilor de training ºi consultanþã vom continua 
sã identificãm soluþii ºi propuneri în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea performanþelor instituþiilor administraþiei publice locale.

Mai mult, intenþionãm sã ne continuãm activitãþile, simultan cu realizarea de cercetãri cu privire la rolul administraþiilor 
publice în dezvoltarea localã ºi regionalã, în vederea identificãrii nevoilor ºi aspectelor care trebuie îmbunãtãþite. Acest 
demers ne va permite sã ne diversificãm oferta de servicii ºi sã satisfacem mai bine nevoile grupului þintã. Ne propunem sã 
promovãm asemenea îmbunãtãþiri pe lângã structurile guvernamentale responsabile, în special prin activitãþi de advocacy.
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 Zonele rurale din România    
 acoperã 87,1% din teritoriul þãrii,         

cuprinzând 45,1% din populaþie, ºi      
 anume 9,7 milioane de locuitori. 
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I. DEZVOLTARE LOCALĂ
De-a lungul anilor Fundaþia Civitas s-a axat pe derularea ºi implementarea de proiecte privind dezvoltarea localã, fiind un 

domeniu mai putin evoluat, în special pe dezvoltarea mediului rural. 

În Uniunea Europeanã zonele rurale sunt o parte esenþialã din imaginea ºi identitatea Uniunii. Peste 91% din teritoriul UE 
are un caracter „rural” ºi constituie cãminul a peste 56% din populaþia þãrilor membre. 

Dezvoltarea ruralã, în concepþia noastrã, se bazeazã pe identificarea nevoilor locale, întãrirea capacitãþii de dezvoltare 
ºi implementare a strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservãrii patrimoniului rural ºi cultural, dezvoltãrii mediului 
economic ºi îmbunãtãþirii abilitãþilor organizatorice ale comunitãþilor locale.



D EZVOLTARE LOCALĂ

2008  RAPORT ANUAL  ANNUAL REPORT  ÉVES JELENTÉS  CIVITAS      7

Microregiunile programului Leader Mentor

Legenda:

 Microregiunea Bortiz
 Microregiunea Gheorgheni
 Microregiunea Valea Homoroadelor
 Microregiunea Pãdurea Craiului
 Microregiunea Câmpia Transilvaniei
 Microregiunea Valea Nirajului
 Microregiunea Pogány-Havas
 Microregiunea Someº-Nadãº
 Microregiunea Vãile Someºului
 Microregiunea Erdõvidék

Finanţatori: Fundaţia Civitas, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ungaria), Fundaţia Internaţională Carpatica
Parteneri: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Ungaria
Perioada de implementare: ianuarie 2008 – aprilie 2009
Coordonatorii proiectului: Rozália CSÁKI, Zsuzsa INCZE, István MÁR

U
n program care a ajuns la cea de-a treia ediþie, o iniþiativã inovativã, al cãrui scop este promovarea dezvoltãrii comu-
nitare tip Leader în microregiunile din România. 
În continuarea programului Caravana Leader - desfãºurat în decembrie 2007, Fundaþia Civitas colaboreazã în cadrul 

programului LEADER Mentor cu acele teritorii Leader pilot.
 
Ca urmare a experienþelor rezultate în urma unei etape de 

succes a programului LEADER+ din Ungaria - care sunt baza 
acestui program - am înþeles cã elementul cheie al programu-
lui îl constituie întãrirea participãrii locale.

Cu ajutorul cunoºtinþelor ºi experienþelor acumulate de 
vecinii maghiari încercãm sã contribuim la organizarea de 
tip Leader a teritoriilor ºi identificarea principalelor direcþii de 
dezvoltare. Aceastã iniþiativã se realizeazã în 10 microregiuni 
din Transilvania:

  
-  regiunea Centru: Microregiunea Ho-

moroadelor, Microregiunea Pogány-
havas, Microregiunea Giurgeului, 
Microregiunea Erdõvidék, 
Microregiunea Nirajului; 

- regiunea Nord-Vest: 
Microregiunea Someº-
Nadeº, Microregiunea 
Câmpia Transilvaniei, 

PROGRAMUL LEADER MENTOR
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Microregiunea Valea Someºului, Microregiunea Pãdurea 
Craiului, Microregiunea Botiz.

În cadrul programului a avut loc, în primul rând, analiza 
situaþiei din fiecare microregiune, iar pe baza acestora ºi 
conform nevoilor locale au fost aleºi mentorii experimentaþi 
în implementarea programului 
Leader+ din Ungaria. 

Fiecare microregiune este 
asistatã de cãtre un mentor. 
Printre aceºtia se numãrã 
primari, întreprinzãtori ºi 
reprezentanþi ai organizaþiilor 
civile, iar cunoºtinþele ºi 
experienþele lor nu au fost 
dobândite în anii de ºcoalã, ci 
prin activitãþile lor desfãºurate 
în cadrul microregiuniilor, porn-
ind de la planificare strategicã 
pânã la scrierea de proiecte. 
Mentorii au datoria de a vizita 
teritoriile de 3 ori pe durata 
desfãºurãrii proiectului, a câte 
5 zile în fiecare microregiune.
Au avut loc douã workshopuri 
regionale la Gheorgheni ºi la Sic, în cadrul cãrora mentorii ºi 
reprezentanþii microregiunilor au fãcut cunoºtinþã, a fost pr-
ezentat Programul Leader ºi proiecte de succes tip Leader. 
Au participat câte 4 patru persoane din fiecare regiune. 
Activitatea urmãtoare 
a reprezentat-o dez-
voltarea planului lor de 
activitate, colaborând 
mentorii cu reprezentanþii 
microregiunilor. Nivelul de 
organizare ºi dezvoltare 
a microegiunilor diferã de 
la o microregiune la alta, 

astfel aportul mentorului se adapteazã crinþelor actuale. Ei 
sprijinã, în primul rând, mobilizarea comunitãþilor, îºi aduc 
aportul la realizarea analizei situaþiilor ºi în planificare cu 
participarea activã a membrilor comunitãþilor.

Cu excepþia colaborãrii în teritoriu, mentorii sprijinã per-
manent evoluþia activitãþilor din 
microregiuni. Printr-o iniþiativã 
localã organizatã de jos în 
sus, în mai multe microre-
giuni au avut loc schimburi de 
experienþe cu microregiunile 
mentorilor, astfel încât în cazul 
unor microregiuni s-au dezvol-
tat ºi programe de colaborare 
cu microregiunea înfrãþitã.

Rezultatele proiectului sunt: 
 

 Organizarea a 10 microregiuni tip Leader 
în Transilvania – microregiuni mobilizate, 

planificare participativă 

 Grupuri de acţiune profesioniste 

Microregiunile din România vor avea 
parteneriate active cu microregiunile 

LEADER din Ungaria 

 Colaborare continuă între 10 specialişti 
maghiari şi 10 microregiuni din România, 
realizând un transfer viabil de expertiză şi 

experienţe 

 Crearea unor reţele la nivel regional pentru 
o colaborare mai eficientă 

 Realizarea bazelor strategiilor de 
dezvoltare locală tip Leader.
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A
gentul de Dezvoltare Localã este o persoanã angajatã 
în cadrul administraþiei publice locale, a asociaþiilor 
microregionale (de intercomunalitate), sau care 

activeazã în cadrul unui ONG local, care, în baza abilitãþilor, 
a cunoºtinþelor ºi a informaþiilor pe care le deþine are drept 
atribuþie de bazã sprijinirea activã a dezvoltãrii locale prin: fa-
cilitarea procesului de elaborare a strategiei locale de dezvol-
tare, elaborarea ºi implementarea de proiecte, identificarea ºi 
realizarea unor parteneriate, creºterea vizibilitãþii comunei.

În cadrul celor douã Centre de Resurse – Cluj Napoca 
ºi Odorheiu Secuiesc – Fundaþia Civitas continuã sã 
promoveze modelul ºi în 2008. Oferim sprijin profesional 
continuu pentru ADL prin informare ºi consultanþã online 
în cadrul grupurilor de discuþii, prin organizarea întâlnirilor 
trimestriale la nivelul centrelor de resurse.

În luna martie a fost organizatã conferinþa agenþilor de 
dezvoltare localã din judeþul Alba, unde au participat atât 
agenþii din judeþ, cât ºi din 
zonã.

Conferinþa a fost urmatã 
de un curs în domeniul man-
agementului proiectelor.

Fundaþia Civitas a or-
ganizat de-a lungul anului 
dezbateri pe cele mai actuale 
teme, a oferit informaþii la zi 
legate de fondurile europene 
ºi naþionale, sprijin în proiect-
ele iniþiate ºi implementate de 
agenþi.

 

AGENT DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Finanţator: Proiectul a fost susţinut din resurse proprii ale Fundaţiei Civitas pentru Societatea Civilă.
Parteneri: Consiliul Judeţean Alba, Centrul pentru Politici Publice (CENPO) - Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai - Cluj-Napoca
Perioada de implementare: ianuarie 2008 – decembrie 2008
Coordonatori program: Rozália CSÁKI, Zsuzsánna INCZE

Deşi finanţarea proiectului s-a încheiat în 
august 2006, reţeaua ADL continuă să existe 
şi să se extindă (neavând 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-a 
solicitat sprijinul în selectarea, instruirea şi 
asistarea unor agenţi de dezvoltare locală.
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Finanţator: Norwaygrants - Innovation Norway
Perioada de implementare: august – noiembrie 2008
Coordonator proiect: Mónika PAKOT

Z
ona Odorhei este o regiune în care venitul oamenilor 
de la þarã se obþinea în special din creºterea animalelor 
ºi din cultivarea fructelor tradiþionale dar, în zilele no-

astre, în aceste subregiuni rurale populaþia trãieºte numai din 
creºterea animalelor, cea ce înseamnã un venit unilateral.

Din acest proiect, „Seed money”, a rezultat un altul, care 
a avut ca obiectiv reabilitarea pomiculturii tradiþionale în 
aceastã regiune, precum ºi înfiinþarea unui centru demon-
strativ pentru prelucrarea fructelor.

În cadrul proiectului am cooperat cu comunitãþiile rurale 
ºi cu specialiºti/experþi în acest domeniu, pentru a identifica 

nevoile ºi posibilitãþile reale acestor comunitãþi.

În cele 25 de comunitãþi au fost organizate întâlniri 
comunitare pentru informarea cetãþenilor asupra valorilor 
resurselor naturale ºi asupra posibilitãþiilor cu privire la valo-
rificarea acestora, în vederea dezvoltãrii economice locale. 
Totodatã au fost create baze de date asupra specialitãþilor 
tradiþionale din aceastã subregiune ºi asupra oamenilor care 
ar fi interesaþi în noul proiect.

 

PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A 
COMUNITĂŢILOR UNITARIENE RURALE
Finanţator: Project Harvest Hope (USA)
Parteneri: Biserica Unitariană din Ardeal, Asociaţia „Gondviselés” şi Asociaţia Naţională de Tineret „Dávid Ferenc”
Perioada de implementare: martie 2008 – martie 2009
Coordonatorii proiectului: Rozália CSÁKI, Mónika PAKOT

A
cest proiect reprezintã a treia etapã a colaborãrii între 
Fundaþia Civitas ºi fundaþia americanã Project Harvest 
Hope în vederea dezvoltãrii comunitãþilor unitariene 

rurale. Colaborarea începutã din anul 2005 este continuã, 
dupã fiecare colaborare nãscându-se un nou proiect, care a 
rãspuns la nevoile ºi situaþia acelei perioade.

Scopul prezentului proiect îl reprezintã promovarea 
dezvoltãrii durabile a comunitãþilor unitariene rurale, astfel 
încât sã creascã viabilitatea acestor comunitãþi.

Empatizând cu scopul iniþiativei noastre, s-au alãturat 
acestei colaborãri Biserica Unitarianã din Ardeal, Asociaþia 

Gondviselés ºi Asociaþia Naþionalã de Tineret „Dávid 
Ferenc”, ei fãcând parte ºi din Comitetul de Coordonare 
al proiectului. care, începând din anul 2002 ca proiect 
naþional, contribuie la dezvoltarea mediului rural în colabo-
rare cu administraþiile publice locale.

 Astfel am început aceastã colaborare la începutul 
anului 2008, iar la baza proiectului stã programul naþional 
al Fundaþiei Civitas - Agent de Dezvoltare Localã care, 
începând din anul 2002 ca proiect naþional, contribuie la 
dezvoltarea mediului rural în colaborare cu administraþiile 
publice locale.

VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE PRIN 
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

Rezultatul acestui demers se numeşte  
„Fruit of traditions”, proiect iniţiat de către  

Fundaţia Civitas.
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Colaborãm cu acele comunitãþi care, pe de o parte vor 
sã-ºi schimbe status-quoul, vor sã meargã mai departe în 
speranþa unui viitor mai bun, iar pe de altã parte, cu acele 
comunitãþi unde, pe lângã bisericã ºi preot mai sunt per-
soane care adoptã un rol activ în viaþa comunitãþii.

În primãvara anului 2008 am început implementarea proi-
ectului alãturi de 10 comunitãþi unitariene rurale, dupã scurt 
timp rãmânând doar 7 dintre 
acestea, comunitãþi cu care 
s-a lucrat pânã la încheierea 
proiectului. Aceste comunitãþi 
sunt Benþid, Bezid, Ceheþel, 
Fitãnuº, Goagiu, Calnic ºi 
Rareº, iar un lucru interesant 
este cã în nici unul dintre 
aceste sate nu funcþioneazã 
administraþie publicã localã.

Aspiraþia noastrã era sã 
mobilizãm ºi sã implicãm mai 
multe persoane, respectiv sã-i 
pregãtim profesional pe aceia 
care sunt devotaþi sã acþioneze, 
sã se implice în comunitate. 
Au fãcut cunoºtinþã cu lumea 
proiectelor ºi cererilor de finanþare, domeniul comunicãrii, 
formele ºi reþelele acestora, rolurile, funcþiile lor ºi cu 

planificarea strategicã. Pornind de la faptul cã ei s-au decis 
sã ia parte într-un proces de dezvoltare pe termen lung, a 
fost primordialã existenþa „sediului” ºi infrastructurii potrivite 
pentru susþinerea acestui proces. Astfel au fost înfiinþate 
câte un birou pentru fiecare comunitate, iar pentru realiza-
rea acestor puncte de lucru fiecare comunitate a primit 
contribuþie bãneascã din partea finanþatorului. 

Unul dintre elementele cheie 
ale proiectului o reprezintã con-
struirea ºi susþinerea colaborãrii 
dintre animatori ºi comunitãþi. 
Sustenabilitatea proiectelor de 
dezvoltare de acest gen, deºi 
nu prea se vorbeºte despre 
acest lucru, necesitã o abord-
are prin care se poate menþine 
încrederea ºi entuziasmul, iar 
acestea trebuie completate 
cu informare ºi pregãtire 
profesionalã continuã.

ÎNCHIDEREA MINELOR, REGENERAREA SOCIO-
ECONOMICĂ ŞI A MEDIULUI
Finanţator: Banca Mondială şi Guvernul României 
Parteneri: Universitatea WOLVERHAMPTON – Centrul de Dezvoltare Internaţională, Fundaţia EOS – Educating for an open 
Society
Perioada de implementare: ianuarie 2008 - decembrie 2008
Coordonator program: Márton BALOGH

P
roiectul susþine implementarea Strategiei pentru in-
dustria minierã a Guvernului României pe perioada 
2004-2010. 

Obiectivul de dezvoltare al proiectului este de a con-
solida capacitatea Guvernului ºi de a prelua reforma din 
sectorul minier prin consolidarea capacitãþii MEC de 
închidere a întreprinderilor miniere nerentabile, respectiv a 
întreprinderilor auxiliare într-un mod durabil din punctul de 

vedere al mediului. Totodatã este importantã asigurarea 
sprijinului Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltarea ºi Imple-
mentarea Programelor de Reconstrucþie a Zonelor Miniere 
(AZM), comunitãþilor locale ºi altor agenþii care se ocupã de 
regenerarea socio-economicã a zonelor miniere.

Pe parcursul anului 2008 Fundaþia Civitas pentru 
Societatea Civilã a fost implicatã în calitate de  consultant 

în organizarea ºi susþinerea de cursuri pe diverse tematici 
destinate reprezentanþilor administraþiei publice locale ºi 
organizaþiilor non-guvernamentale din judeþele Alba, Bihor, 
Bistriþa, Caraº-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviþa, Hunedo-
ara, Maramureº, Harghita, Prahova, Sãlaj, Suceava, Tulcea, 

Vâlcea, dar ºi ca fa dar ºi ca facilitatori comunitari în judeþele 
Bihor, Sãlaj ºi Cluj.

Realizarea planificării pe termen lung 
cu implicarea membrilor comunităţii s-a 

desfăşurat pe durata mai multor luni, când au 
fost (şi sunt) organizate întâlniri comunitare în 
cadrul cărora cei prezenţi au discutat despre 
viaţa lor actuală şi despre nevoile viitoare. 

Până la sfârşitul lunii februarie 2009 aceste 
comunităţi şi-au creat planuri strategice, 
făcând ei înşişi primii paşi concreţi spre 

viitorul dorit. 
 

“A se aduna – e începutul. A rămâne 
împreună – e progres.  

A lucra împreună – e succes.”  
(Henry Ford)

Impact: 
 47 zile de instruire  

  896 persoane instruite  
 8 comunităţi facilitate
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T
eritoriul în care trãim, istoria ºi cultura noastrã, creeazã 
un context socio-economic în care noi vrem sã atin-
gem un nivel înalt al dezvoltãrii. Proiectele pe care le 

facem au obiective similare: sã învãþãm de la unul la altul, iar 
cooperarea o sã ne ajute sã fim mai eficienþi ºi mai puter-
nici. Organizaþiile ºi persoanele care activeazã în domeniul 
dezvoltãrii regionale trebuie sã se cunoascã pentru realizarea 
unor parteneriate ºi pentru crearea unor reþele. 

Scopul proiectului a fost crearea cadrului de cooper-
are pentru actorii de dezvoltare localã în regiunea Marea 
Neagrã ºi realizarea transferului de cunoºtinþe, experienþã ºi 
practicã în domeniul dezvoltãrii rurale.

Obiectivul programului este extinderea cooperãrii între 
actorii dezvoltãrii regionale; oferã suport pentru dezvol-
tarea ruralã, întruneºte cetãþenii statelor abia aderate ºi a 
celor care candideazã pentru a deveni membrii UE, pentru 
a împãrtãºi experienþa, cunoºtinþele ºi pentru a construi 

o reþea de cooperare 
împreunã cu organizaþii 
din Bulgaria, România ºi 
Turcia. 

DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN REGIUNEA MAREA 
NEAGRĂ
Finantator: Black Sea Trust of the German Marshal Fund
Parteneri: Edirne Young Businessmen Association (EGIAD) - Turcia, Agency for Regional Development and Investments-
Yambol (Yambol ARDI) - Bulgaria
Perioada de implementare: martie 2008 – octombrie 2008
Coordinator proiect: Zsuzsánna INCZE

A fost organizat un workshop internaţional 
pentru a promova cele mai bune modele de 

bune practici existente în regiune. 
 

Temele abordate au fost: 
 dezvoltarea rurală  

  dezvoltarea regională  
 cooperare 

 dezvoltare comunitară 

 

Totodată a fost realizat un CD care cuprinde 
materialele realizate în cadrul workshopului, 
o colecţie de bune practici din regiune, cât şi 
informaţii relevante pentru acest domeniu.



2008  RAPORT ANUAL  ANNUAL REPORT  ÉVES JELENTÉS  CIVITAS      13

II. DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

S
copul proiectului Implicã-te în viitorul tãu! este  crearea 
ºi dezvoltarea capacitãþii operative a comunitãþilor rurale 
în vederea administrãrii, promovãrii ºi a unei utilizãri mai 

bune a resurselor locale prin implicarea actorilor locali, dar ºi 
prin stabilirea unor forme concrete de comunicare ºi colabo-
rare între aceºtia.

Prezentul proiect este continuarea unui proiect imple-
mentat de Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã în douã 
comunitãþi rurale din judeþul Cluj (Sãvãdisla ºi Mihai Viteazu), 
respectiv în  comuna Colþeºti din judeþul Alba între anii 2005 
ºi  2006. 

Treptat proiectul s-a dezvoltat, asftel la sfârºitul anului 
2008 Civitas coordoneazã activitatea a 12 e-centre situate 
în judeþele Alba, Bihor, Cluj ºi Mureº, în comunele: Colþeºti, 
Tãuteu, Chiºlaz, Sãvãdisla, Mihai Viteazu, Iara, Corneºti, 
Bãiºoara, Sînpaul, Miercurea Nirajului, Mãgherani, Pãsãreni. 

Reþeaua e-centrelor din România cuprinde în momen-
tul de faþã un numãr de 34 de e-centre din 20 judeþe. 
Alãturi de noi mai coordoneazã activitatea acestor e-centre 
Fundaþia EOS, înfiinþatã în 1997, având peste zece ani 
de experienþã în introducerea ºi dezvoltarea utilizãrii noilor 
tehnologii atât în sistemul de educaþie formalã cât ºi la 
nivelul comunitãþilor mai largi. Misiunea EOS se focalizeazã 
pe atenuarea diviziunii digitale prin crearea si oferirea de 

oportunitãþi tuturor membrilor comunitãþii de a acumula 
deprinderi si abilitãþi necesare mânuirii informaþiilor si creãrii 
de cunoºtinþe noi, elemente esenþiale pentru participarea la 
dezvoltarea unei societãþi deschise bazate pe cunoaºtere. 
Pentru mai multe informaþii vizitaþi www.eos.ro.

În data de 1 februarie 2008, Fundaþia CIVITAS a par-
ticipat la o conferinþã de presã organizatã la Bucureºti de 
cãtre Microsoft România. Cu ocazia aniversãrii unui an de la 
inaugurarea de cãtre Bill Gates a Centrului Global de Suport 

Tehnic, Microsoft România a prezentat iniþiativele strategice 
din domeniul educaþiei ºi activitãþile care se vor desfãºura în 
anul 2008. Transformarea educaþiei, stimularea inovaþiei ºi 
crearea de noi oportunitãþi ºi locuri de muncã constituie cei 
trei piloni ai viziunii globale Microsoft Unlimited Potential.  

Programele dezvoltate ºi susþinute de Microsoft în 
România sunt „Partener pentru Educaþie”, „Imagine Cup”, 
„Centrul Global de Suport Tehnic” ºi „Unlimited Potential 
– Centre comunitare pentru formarea aptitudinilor IT” (UP 
CTS), program care se adreseazã comunitãþilor din zonele 
rurale, în special. Oferã acestora acces la tehnologie, 
programe de training pentru învãþarea noþiunilor fundamen-
tale de tehnologie a informaþiei, formare de noi deprinderi, 
perfecþionarea cunoºtinþelor ºi reorientarea profesionalã, 
participarea la programe comunitare, crearea de afaceri 

“Omul e mãsura tuturor lucrurilor”, afirmã filosoful grec Pretoqoras, ceea ce înseamnã cã omul e capabil sã integreze orice solicitãri 
prezente sau viitoare având ca þintã omul, care trebuie sã le facã. Esenþial e efortul potrivit cãruia, acþiunea simultanã a acestor factori ºi ca-
pacitatea organismului omenesc trebuie sã realizeze un echilibru permanent. Acest echilibru se reflectã în balanþa energeticã a organismului 
fiecãrui om.

IMPLICĂ-TE ÎN VIITORUL TĂU!
Finanţator: Microsft Romania 
Partenerii proiectului: Compania Autostrada Transilvania, Consiliile Locale ale comunelor beneficiare 
Perioada de implementare: ianuarie 2008 – decembrie 2008  
Coordonator proiect: Enikő Andrea PÁSZTOR

Impact: 
 223 de absolvenţi ai cursurilor de 

calculator Unlimited Potential care au primit 
o diplomă, 900 ore de curs; 

 alte 4654 de persoane care au beneficiat de 
serviciile oferite, cum ar fi acces la Internet, 

fax, listare, etc. 
 acces mai uşor la informaţie; 

 dezvoltarea abilităţilor necesare pentru 

integrarea pe piaţa forţei de muncă, creşterea 
vizibilităţii comunelor, posibilitatea implicării 

active a liderilor formali şi informali în 
procesul de luare a deciziilor locale; 

 peste 10 întâlniri pe diverse teme de interes 
organizate în e-centre. 
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proprii de succes. În România, programul UP CTS a început 
în anul 2004 odatã cu primele granturi câºtigate de douã 
organizaþii non-guvernamentale partenere Educating for an 
Open Society (EOS) din Timiºoara ºi Fundaþia CIVITAS din 
Cluj. 

Infrastructura centrelor este realizatã prin donaþii obþinute 
de organizaþii guvernamentale locale. Microsoft UP CTSP 
oferã granturi pentru ONG-uri pentru a gestiona activitatea 
centrelor, pentru a organiza activitatea de instruire, curricu-
lum IT localizat precum ºi licenþe pentru programe software 
Microsoft. Cele douã organizaþii au aplicat pentru granturi 
în cadrul programului UP CTS ºi au obþinut peste 500 000 
USD pânã acum. Pentru anul 2008, grantul gestionat de 
EOS este de 100 000 USD iar pentru CIVITAS 
este de 64 000 USD. 

Întâlnirea anualã 9-10 octombrie
Pentru o bunã coordonare ºi transparenþã a 

activitãþilor desfãºurate în cadrul e-centrelor, se 
organizeazã anual întâlnirea e-centrelor. 

În 2008 întâlnirea anualã s-a desfãºurat în 
satul Colþeºti din judeþul Alba. La acest eveniment 
au participat Dna. Paula Apreutesei – Develop-
ment Strategy Manager, Microsoft România, 
coordonatorii ºi trainerii e-centrelor, reprezentanþi 
ai Fundaþiei Civitas, ºi diverºi lectori ai mediului 
academic clujean. La întâlnire au participat atât 
vechile e-centre cum ar fi cele din Mihai Viteazu, 
Sãvãdisla, Sânpaul, Iara, din judeþul Cluj, Tãuteu 
ºi Chiºlaz din judeþul Bihor, Colþesti din judeþul 
Alba, dar ºi reprezentanþi ai noilor e-centre din 
Bãiºoara jud. Cluj, Mãgherani ºi Miercurea Nira-
jului jud. Mureº.  Aceastã întâlnire ºi-a propus sã 
faciliteze schimbul de experienþã între participanþi, 
pentru ca aceºtia sã descopere ce activitãþi 
se desfãºoarã în alte comunitãþi, reuºind astfel 
sã dezvolte o curriculã cât mai atractivã ºi utilã 

pentru comunitate. Pe de altã parte a avut loc prezentarea 
strategiei de finanþare a Microsoft pe anul 2009.  Lectorii 
participanþi la întâlnire au realizat conexiuni între dezvoltarea 
comunitarã ºi activitãþile e-centrelor subliniind contribuþia 
informaticii la dezvoltarea comunitãþilor rurale româneºti. 

Tot în cadrul acestui eveniment a fost 
prezentatã reþeaua naþionalã e-centre 
ºi reþeaua internaþionalã „telecen-
treeurope”, care este o reþea unde 
telecentrele pot sã îºi împãrtãºeascã 
experienþa, sã formeze parteneriate 
pentru a creºte impactul centrelor la 
nivelul Europei ºi nu numai. 

Premiu 
Ca ºi recunoaºtere a eforturilor 

depuse, a fost oferit programului Mi-
crosoft Unlimited Potential - al Com-
paniei MICROSOFT premiul special 
la categoria Cel mai bun program 
comunitar în cadrul Galei Oameni 
pentru Oameni, program din care face 
parte ºi prezentul proiect implementat 
de cãtre Fundaþia Civitas. 
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S
copul iniþiativei a fost acela de a identifica ºi promova 
repere de competenþã pentru funcþia de director de 
programe, repere necesare atât pentru creºterea 

calitãþii ofertei de formare profesionalã în domeniu, cât ºi 
pentru armonizarea politicilor de resurse umane prin interme-
diul unui cadru legal unitar. 

Pe piaþa muncii, ocupaþiile care presupun managementul 

implementãrii diferitelor programe sunt caracteristice atât ale 
sectorului neguvernamental, cât ºi ale celor profit ºi public, 
majoritatea actorilor considerând necesarã angajarea unui 
manager, coordonator, sau director de programe. Deºi 
este introdusã în Codul Ocupaþional Român, angajarea pe 
poziþia de director de programe nu a fost precedatã de 
o formare anterioarã de calitate, unitarã ºi standardizatã, 
elementele de competenþã necesare acesteia nu erau 
clar delimitate ºi dezvoltate în acest domeniu. Proiectul 
Fundaþiei Civitas rãspunde direct cerinþei de reglementare ºi 
standardizare naþionalã a ocupaþiilor. 

Rezultatul principal al proiectului a fost elaborarea ºi 
aprobarea de cãtre CNFPA a standardului ocupaþional - 
director de programe. Astfel, au fost definite zece unitãþi de 
competenþe necesare funcþiei de director de programe, iar 
aceste unitãþi de competenþe aprobate de cãtre CNFPA 
reprezintã cadrul legal al calificãrii de director de programe, 

în funcþie de care angajatorii vor stabili grila de competenþe 
ºi fiºa de post a angajaþilor care ocupã aceastã funcþie. 
Rezultatul are relevenþã maximã pentru organismele de 

formare profesionalã, deoarece oferã o bazã pentru contu-
rarea ofertei ºi programelor educative în domeniul manage-
mentului de programe. 

Înainte de elaborarea standardului ocupaþional, sarcinile 
ºi calificãrile pe care le necesitã îndeplinirea funcþiei nu 
au fost clar delimitate, de aceea programele de formare 
profesionalã nu au avut un cadru unitar care sã acopere ne-
voile de competenþã pentru postul de director de programe. 
Aceste probleme identificate au fost relevante atât la nivelul 
Regiunii Nord-Vest, cât ºi la nivel naþional 
http://www.civitas.ro/index.php?id=239&lang=ro

EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROGRAME, 
ELABORAREA STANDARDULUI OCUPAŢIONAL „DIRECTOR 
DE PROGRAME”
Finanţator: Uniunea Europeană, prin Phare 2004 - Dezvoltarea Resurselor Umane 
Perioada de implementare: 20 ianuarie 2007 – 20 ianuarie 2008
Coordonatori program: Enikő Andrea PÁSZTOR, Krisztián SÖNBERGER

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A ABILITĂŢILOR 
MANAGERIALE ŞI A COMPETENŢELOR–CHEIE ALE 
MANAGERILOR COMPANIILOR DIN REGIUNEA NORD–VEST
Finanţator: Uniunea Europeană, prin Phare 2006 - Dezvoltarea Resurselor Umane
Perioada de implementare: 02 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009.
Coordonatori program: Krisztián SÖNBERGER,  Emese KISS

P
roiectul „Dezvoltarea profesionalã a abilitãþilor mana-
geriale ºi a competenþelor–cheie ale managerilor com-
paniilor din Regiunea Nord–Vest” vizeazã elaborarea 

unui sistem integrat al activitãþilor de formare continuã ºi 
perfecþionare în scopul dezvoltãrii abilitãþilor manageriale ºi 
competenþelor–cheie ale managerilor companiilor româneºti, 
întãrind în mod indirect ºi competitivitatea organizaþiilor din 
care fac parte.

Proiectul se adreseazã cãtre douã grupuri þintã: „top 
management” ºi „middle management” din companiile 
mijlocii din Regiunea Nord-Vest. Beneficiarii direcþi vor fi 
managerii companiilor mici ºi mijlocii (20 de pers./curs) care 

vor participa la cursurile care vor contribui la dezvoltarea 
competenþelor cheie. Ca beneficiari finali vor apãrea ºi 
firmele care vor folosi ghidurile elaborate pentru manageri 

Rezultatul principal al proiectului a fost 
elaborarea şi aprobarea de către CNFPA 
a standardului ocupaţional - director de 

programe. 

În cadrul proiectului vor fi organizate 
următoarele module de curs: 

1. Manager proiect 
2. Managementul calităţii 

3. Inovativitate în sectorul comercial 
4. PR şi comunicare
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S
usþinerea dezvoltãrii administraþiei publice locale din 
România este unul dintre obiectivele primare ale 
Fundaþiei Civitas. Calitatea educaþiei la aceastã spe-

cializare este determinantã pentru calitatea activitãþilor pro-
fesionale ce vor fi desfãºurate de viitorii funcþionari publici ºi 
angajaþi în administraþia publicã localã. În acest scop ne-am 
propus îmbunãtãþirea resurselor instituþiilor de învãþãmânt din 
domeniu, prin elaborarea suporturilor de curs necesare ex-
tensiilor de administraþie publicã care au programe de studiu 
în limba maghiarã. Suporturile de curs în lucru:
- Dr. Gulyás Gyula Lõrinc: Eticã ºi responsabilitate în 
administraþia publicã
- Dr. Varga Attila: Drept civil român. Persoane fizice ºi per-
soane juridice 

- Suta István: Introducere în administraþie publicã

(400 de exemplare), în scopul formãrii profesionale a 
managerilor pentru creºterea competitivitãþii la nivel local ºi 
regional. Prin intermediul firmelor competitive, ºi comunitãþile 
locale vor profita de situaþie, pentru cã din rândul lor va fi 
angajat personalul firmelor, diminuând astfel rata ºomajului 
din Regiunea Nord-Vest. 

Prin promovarea învãþãrii pe parcursul întregii vieþi, vom 
continua demersurile Fundaþiei Civitas pentru Societatea 

Civilã în oferirea cursurilor de calitate, care au fost apreci-
ate ºi de cãtre Ministerul Muncii prin acreditarea fundaþiei în 
domeniul comunicãrii ºi managementului de proiecte.

DEZVOLTAREA SUPORTURILOR DE CURS ÎN LIMBA 
MAGHIARĂ PENTRU COLEGIILE DE ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ
Finanţator: Szülőföld Alap - Ungaria
Perioada de implementare: ianuarie 2008 – mai 2008
Coordonator proiect: Krisztian SÖNBERGER

Ca urmare a implementării acestui 
proiect, studenţii înscrişi la linia maghiară la 
extensiile de administraţie publică de la Satu 
Mare şi Sfântu Gheorghe vor beneficia de trei 
suporturi de curs editate în limba de studiu, 

facilitând pregătirea cursurilor, a examenelor 
şi a licenţei. 
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III. DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE

BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI ODORHEIU 
SECUIESC ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI
Finanţatori: Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 (decembrie 2007 -septembrie 2008), Phare 2006 (decembrie 
2008), respectiv Fundaţia Civitas şi Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, în perioadele fără finanţare Phare
Perioada de implementare: continuu, începând cu anul 2002
Coordonator proiect / manager BCC: István MIHÁLY

B
iroul de Consiliere pentru cetãþenii din Odorheiu Se-
cuiesc, începând cu deschiderea din septembrie 
2002 este în permanenþã la 

dispoziþia cetãþenilor din zona Odorhei. 

BCC Odorheiu Secuiesc furnizeazã 
în mod curent servicii de informare ºi 
consiliere pentru cetãþeni. Informarea 
ºi consilierea este oferitã în mod 
confidenþial, gratuit, imparþial ºi inde-
pendent, asigurându-se accesibilitatea 
pentru toþi cetãþenii.

Domeniile de bazã în care se oferã 
serviciile sunt urmãtoarele: sãnãtate, 
asistenþã socialã, asigurãri sociale, raporturi de muncã,  
protecþia consumatorului, drepturi ºi obligaþii civile, regimul 
proprietãþii, impozite ºi taxe, învãþãmânt, procedurã notarialã, 
protecþia copilului ºi servicii publice. 

Bineînþeles nu toate problemele cu care se confruntã 
cetãþenii se încadreazã în domeniile amintite, astfel pe 
parcurs au apãrut ºi altele: egalitate de ºansã între femei ºi 
bãrbaþi, informare europeanã, servicii oferite de firme, lumea 
afacerilor, organizaþii neguvernamentale, etc.

Informaþiile necesare 
pentru consiliere, pe care 
le acordã un BCC sunt 
furnizate cu ajutorul unui 
sistem informaþional naþional, 
actualizat periodic cu noile 
modificãri survenite în 
prevederile legale aferente 
domeniilor vizate cât ºi cu 
informaþiile specifice la nivel 
local. BCC colaboreazã cu 
instituþii locale, regionale sau 
naþionale, mass-media ºi cu 
sectorul neguvernamental. 

Serviciile de informare ºi 
consiliere oferite de BCC au 
fost solicitate în mod direct 
de la deschidere pânã la sfârºitul anului 2008 de peste 
15.700 de persoane. În anul 2008 am înregistrat 2146 de 
cazuri, ceea ce înseamnã cã la serviciile BCC au apelat în 
mod direct circa 3.500 de persoane. 

Consilierii biroului redacteazã, începând cu anul 2006 
sãptãmânal o rubricã cu informaþii utile în ziarul regional 

„Udvarhelyi Híradó”, iar în anul 2008 am 
publicat 38 de articole. 

În cursul anului am editat 3 broºuri 
informative: Porneºte cu ºanse în 
cãutarea unui loc de muncã!, Sistemul 
public de pensii, Drepturile ºi obligaþiile 
persoanelor cu handicap. Tematica 
ghidurilor realizate întru-un limbaj 
accesibil publicului larg, editat atât în 
limba românã, cât ºi în limba maghiarã, 
au fost alese pe baza experienþei de zi 
cu zi a biroului. 

Pagina web www.sansz.ro realizatã 
de cãtre Parteneriatul Social Local, este actualizatã de BCC, 
numãrul vizitatorilor a ajuns aproape la 10.000. 

Un rol important în informare îl constituie sesiunile de 
informare, doar în anul 2008 la cele 10 evenimente orga-
nizate de BCC au participat aproape 400 de persoane. 
Tematica sesiunilor: ajutor lunar pentru soþul supravieþuitor 
pensionar, fondurile structurale ºi  achiziþiile publice, tehnici 
de cãutare a unui loc de muncã pentru tineri absolvenþi, 

administrarea activitãþilor 
independente ºi asociaþiilor 
familiale, subvenþii ºi prime 
pentru absolvenþii instituþiilor 
de învãþãmânt ºi angaja-
tori, Uniunea Europeanã, 
drepturile ºi obligaþiile 
persoanelor cu handicap, 
clasificarea structurilor tur-
istice, posibilitãþi de finanþare 
pentru APL ºi ONG, drep-
turile ºi obligaþiile cetãþeneºti 
a tinerilor.

Prin multitudinea metode-
lor de informare ºi consiliere 
respectiv prin diseminarea 
informaþiilor de cãtre ben-
eficiarii direcþi pentru rude, 

vecini, prieteni, colegi de lucru, în mod direct sau indirect 
serviciile „ajung” anual la aproximativ 30.000 de persoane 
din comunitate.
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BCC Odorheiu Secuiesc a fost înfiinþat de Fundaþia 
Civitas în parteneriat cu Primãria Municipiului Odorheiu 
Secuiesc, în cadrul Programului PHARE pentru Dezvoltarea 
Societãþii Civile, finanþat de Uniunea Europeanã. 

Fundaþia Civitas – prin serviciile oferite 
de BCC Odorheiu Secuiesc - la sfârºitul 
anului 2005 a fost acreditatã ca furni-
zor de servicii sociale. Datoritã acestui 
lucru în anul 2006 am reuºit sã încheiem 
un contract cu Primãria Municipiului 
Odorheiu Secuiesc pentru oferirea de 
consiliere socialã, care a fost prelungit ºi 
pentru 2007, respectiv 2008. În decem-
brie 2008 am obþinut acreditarea socialã 
pentru încã 3 ani.

Biroul, prin Fundaþia CIVITAS, este 
membru în Asociaþia Naþionalã a Birourilor de Consiliere 
pentru Cetãþeni, care reprezintã interesele a 40 organizaþii 
neguvernamentale, care au înfiinþat Birouri de Consiliere 
pentru Cetãþeni ºi puncte de lucru mobile în peste 60 de 
localitãþi urbane ºi rurale din þarã.

Un rol important în informare îl constituie 
sesiunile de informare, doar în anul 2008 la 
cele 10 evenimente organizate de BCC au 

participat aproape 400 de persoane.
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G
lobal Libraries Romania este un program pilot imple-
mentat în cinci judeþe ale României (Sãlaj, Hune-
doara, Iaºi, Tulcea ºi Ilfov), început în anul 2007 ºi 

continuat cu o a douã etapã în anul 2008. În cadrul acestui 
proiect pilot au fost implicate atât biblioteci, dar ºi ONG-ri 
care au lucrat alãturi de acestea. 

În prima etapã a proiectului (2007) s-a urmãrit 
transformarea bibliotecilor publice în centre 
moderne de acces la informaþie prin intermediul 
Internetului ºi al calculatorului. 

S-a pornit de la premisa cã acest secol, fiind 
cel al Internetului ºi al informaþiei,  este foarte im-
portant ca membrii comunitãþilor sã ºtie sã utilizeze 
aceastã „unealtã”. 

În cadrul acestui proiect Fundaþia Civitas a oferit 
sprijin Bibliotecii Judeþeane Sãlaj. 

În cea de a doua etapã (2008) Civitas a lucrat 
alãturi de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, dar ºi alãturi 
de Biblioteca Judeþeanã Hunedoara. 

Împreunã cu bibliotecarii, am organizat întâlniri 
preliminare cu reprezentanþii comunitãþilor ben-
eficiare, autoritãþile locale, liderii informali, grupuri 
ale minoritãþilor, pentru a identifica nevoile lor de 
informare.

Ulterior am elaborat pachete informaþionale 
on-line ºi am organizat noi întâlniri cu membrii comunitãþilor, 
pentru a le prezenta pachetele informaþionale realizate 
pentru a suplini nevoia lor de informare identificatã în cadrul 
întâlnirilor preliminare. Astfel au fost abordate teme de 
interes, cum ar fi: comunicare prin intermediul internetului, 
locuri de muncã, legislaþie, surse de finanþare europeanã, 
turism, teme educative, informaþii legate de agriculturã.

GLOBAL LIBRARIES ROMANIA 
Finanţator: IREX - International Research and Exchanges Board
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu”din Sălaj (Zalău), Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” din 
Hunedoara (Deva) 
Perioda de implemetare: mai – iulie 2008 
Coordonator proiect: Ana-Maria DOBÂRTĂ 

Impact:  
 3 comunităţi facilitate, Bobota şi Cehu 

Silvaniei în judeţul Sălaj şi Baru în judeţul 
Hunedoara,  

 7 pachete informaţionale elaborate şi 
prezentate comunităţilor,  

 6 întâlniri cu membrii comunităţilor,  
 107 participanţi.  
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PROGRAMUL PARTENERIAL „SANSZ”
Finanţatori : LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Germania, ANPH – Romania, Co-operating Netherlands Foundations for CEE 
Parteneri: Fundaţia LIA, Locodeni, Fundaţia Wolter, Tăureni 
Coordonator proiect: Árpád ORBÁN 

P
rogramul SANSZ, este o pragmaticã demonstrare 
a misiunii fundaþiei, care a demarat în anul 2003, 
odatã cu derularea proiectului Parteneriat local pentru 

creºterea eficienþei în asistenþa socialã – Harta Socialã a 
municipiului Odorheiu Secuiesc, continuând ºi dezvoltarea 
parteneriatului social început de 
Civitas din 1997. 

Scopul acestor demersuri a 
fost realizarea unui parteneriat 
durabil, prin care sã putem 
interveni cât mai eficient în 
tratarea problemelor sociale din 
zona Odorheiu Secuiesc, cu 
urmãtoarele obiective specifice:

- dezvoltarea unor colaborãri 
eficiente între administraþiile 
publice locale, instituþiile ºi ONG-urile active în domeniul 
social

- intensificarea profesionalismului în domeniul social 
- realizarea strategiei sociale (pe diferite domenii) pentru a 

putea ajuta eficient oamenii aflaþi în nevoie
- realizarea unor proiecte comune eficiente, identificate 

ca necesare în strategia socialã

Noi toþi credem în sloganul nostru: “PARTENERIATUL de 
AZI, O ªANSÃ pentru MÂINE”, iar cei 11 ani de funcþionare 

a parteneriatului social local, ne îndreptãþesc sã declarãm 
cã suntem capabili de a conduce acest „proiect” ºi în 
continuare.

Am reuºit în repetate rânduri, sã obþinem ºi din partea 
administraþiilor publice locale ºi centrale subvenþii, respectiv 

alte modalitãþi de sprijin pentru 
menþinerea serviciului social 
iniþiat prin finanþãri nerambursa-
bile, pentru cã am demonstrat 
necesitatea acestora prin 
strategia socialã ºi ne-am bazat 
ºi pe responsabilizarea socialã. 
Aceste servicii create trebuie 
sã fie menþinute la standarde 
ridicate.

Echipa noastrã s-a angajat 
cu Fundaþiile LIA ºi Wolter sã trateze problemele tinerilor 
orfani ºi defavorizaþi, iar din ºirul proiectelor reuºite,”Locuinþa 
ºi atelierul protejat la Tãureni pentru tineri cu nevoi spe-
ciale” este ultima mare realizare din 2007-2008, cea care 
a completat întreaga reþea, acoperind ºi o imensã gaurã în 
”plasa socialã” a regiunii.

SĂPTĂMÂNA PARTICIPĂRII CETĂŢENILOR

F
undaþia Civitas se alãturã ºirului celor 17 þãri europene 
participante la acest program. SPC este o sãptãmânã 
de campanii în cadrul cãreia reþelele civile, organizaþii 

nonprofit ºi instituþiile atrag atenþia asupra importanþei 
participãrii ºi a cetãþeniei active, care prezintã exemple de 
bune practicã în acest domeniu, atrag atenþia asupra lipsurilor 
ºi a problemelor, mobilizeazã diferite grupuri ale societãþii.

Pe durata acestei sãptãmâni opina publicã este formatã 
din civili, membrii activi ai comunitãþilor care dau tonul opini-
ilor lor legate de problemele locale ºi microregionale. 

Evenimentele organizate de cãtre Fundaþia Civitas 
s-au adreseazã mai mult tinerilor, deoarece o democraþie 
viabilã are la bazã cetãþeni conºtienþi, care participã activ 
la crearea viitorului ºi a spaþiului lor de viaþã. Dacã aceºtia 
înþeleg importanþa participãrii cetãþeneºti încã de tineri ºi 
vor adopta acest mod de acþiune la nivelul activitãþilor lor 

A fost realizată strategia de dezvoltare 
socială a zonei, care conţine opt domenii 

importante, iar în anul 2008 a fost actualizată 
această strategie prin implicarea  

coordonării noastre. 
S-a schimbat mentalitatea actorilor sociali şi 

lucrăm tot mai mult în parteneriate. 
Sistemul şi reţeaua funcţionează. 

Evenimentele se axează pe participare 
cetăţenească, democraţie, cetăţenie activă, 
pe posibilităţile de participare locală iar în 
cadrul acestor evenimente sunt prezentate 

exemplele pozitive din acest domeniu. 
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viitoare, când vor deveni adulþi vor contribui activ la crearea 
unei democraþii puternice.  

Oricine poate sã se alãture SPC, persoanele pentru 
care reprezintã un lucru important ºi o prioritate promovarea 
dezvoltãrii iniþiativelor comunitare, a participãrii, a activismu-
lui, a dezvoltãri democraþiei ºi a societãþii civile. 

 

Organizatorul ºi coor-
donatorul principal la nivel 
internaþional al evenimentului 
este reþeaua Central and 
Eastern European Citizens 
Network (www.ceecn.net).
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ACTIVITATEA ÎN REŢEA
Fundaţia Civitas 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

RURALNET
Finanţator: Charles Stewart Mott
Parteneri: 22 de ONG-uri în reţeaua RuralNET 
Perioada de implementare: 2006-2008
Coordonatori program: Zsuzsánna INCZE, Márton BALOGH

R
uralNet are rolul de a sprijini dezvoltarea comunitarã 
în mediul rural din România prin creºterea ºi valo-
rificarea competenþelor actorilor din 

domeniu. 
Reþeaua a apãrut ca rãspuns la necesitatea 

manifestatã în rândul organizaþiilor care intervin 
activ în dezvoltarea mediului rural, iar în momen-
tul de faþã este una dintre cele mai dinamice 
reþele ce activeazã în mediul neguvernamental 
românesc. Se doreºte ca RuralNet sã devinã 
o voce demnã de luat în seamã ºi un partener 
al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii 
Rurale în elaborarea politicilor ce vizeazã dezvoltarea ruralã. 

În cadrul acestei reþele Fundaþia Civitas are rolul de a 
monitoriza modul de implementare a Planului Naþional de 
Dezvoltare ºi de a creºte vizibilitatea reþelei. 

Pe parcursul anului 2008 Civitas a realizat pentru 
aceastã reþea studiul „Evaluarea experienþei pincipalilor 
actori (unitãþi-administrativ teritoriale, firme private ºi birouri 

judeþene a APDRP) în implementarea programelor de 
dezvoltare susþinute din fondurile publice naþionale precum 

ºi a celor din fonduri de pre-aderare ale Uniunii 
Europene”. 

Acesta a fot prezentat în cadrul a patru mese 
rotunde organizate la Iaºi, Cluj, Timiºoara ºi 
Bucureºti. Ultima masã rotundã s-a desfãºurat 
la sediul Ministerului Agriculturii, la eveniment 
participând, pe lângã reprezentanþi ai sectorului 
non-profit ºi reprezentanþi ai ministerului dar ºi ai 
altor instituþii implicate în dezvoltarea ruralã. 

Una dintre concluziile mesei rotunde  vizeazã faptul cã 
RuralNet trebuie sã se implice în continuare în mod activ în 
procesul de dezvoltare comunitarã din România. De aseme-
nea s-a concluzionat cã este necesar ca membrii reþelei sã 
colaboreze ºi cu alte organizaþii active în domeniul dezvoltãrii 
comunitare, pentru a realiza studii relevante pentru acest 
domeniu. Este important sã existe astfel de documente 

care sã fie folosite ca ºi punct de plecare în 
soluþionarea diverselor probleme atât de cãtre 
sectorul non-profit, cât ºi de autoritãþile publice. 
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ANBCC

F
undaþia Civitas a  înfiinþat BCC Odorheiu Secuiesc în parteneriat cu Primãria Municipiului Odorheiu Secuiesc, în cadrul 
Programului PHARE pentru Dezvoltarea Societãþii Civile, finanþat de Uniunea Europeanã.
ANBCC coordoneazã o reþea de 55 BCC-uri operaþionale, finanþate prin Programul Phare al UE ºi din surse proprii. 

ANBCC se asigurã cã toate Birourile se confomeazã aceloraºi standarde profesionale ºi acþioneazã ca un motor de dezvol-
tare a BCC. 

Accesul tuturor cetãþenilor la informaþiile privind drepturile ºi responsabilitãþile civile este o condiþie esenþialã pentru egali-
tatea ºanselor într-o societate democraticã. 

ANBCC asigurã – prin Birourile de Consiliere pentru Cetateni- accesul egal al cetãþenilor la informare ºi consiliere pentru 
cunoaºterea drepturilor ºi responsabilitãþilor care le revin. 

TELECENTRE EUROPE

F
inanþarea din partea Companiei Microsoft cu ajutorul cãreia care au luat fiinþã telecentrele, au dus Fundaþia Civitas în 
reþeaua Telecentre-Europe, o reþea extinsã ºi cu rezonanþã care mãreºte impactul ºi eficienþa telecentrelor în întreaga 
Europã, promovând schimbul de cunoºtinþe ºi de învãþare în rândul membrilor sãi. 

Un Telecentru este un loc accesibil publicului, unde persoanele pot beneficia de asistenþã pentru a accesa calculatorul, 
internetul ºi alte tehnologii digitale care le permit sã afle informaþii, sã creeze, sã înveþe ºi sã comunice cu ceilalþi. Pro-
cedând astfel, ei îºi dezvoltã competenþe informatice esenþiale pentru secolul XXI pentru a gãsi oportunitãþi de angajare mai 
bune, pentru a participa în mod semnificativ în societate sau pentru a-ºi îmbunãtãþi sau transforma propriile vieþi. 

PANNON FORRÁS 

F
undaþia Civitas pentru Societatea Civilã face parte dintre membrii fondatori ai Reþelei de Formarea Profesionalã a 
Adulþilor în Bazinul Carpatic, cunoscutã ºi sub denumirea Reþeaua Pannon Forrás.
Misiunea reþelei este elaborarea unor module de formare standardizate la nivelul Bazinului Carpatic, care sã fie bazate 

pe nevoile identificate la nivelul regiunilor din Bazinul Carpatic.   
Din reþea fac parte atât ONGurile Bazinului Carpatic cât ºi societãþi comerciale sau instituþii publice. Funcþionarea 

reþelei este asiguratã din finanþãrile acordate de cãtre Statul Maghiar prin intermediul Fondului Szulofold ºi prin Programul 
Operaþional de Reînnoire a Societãþii (obiectivele sunt asemãnãtoare cu cele ale POS DRU). 

SANSZ

Î
n În anul 2002 câteva organizaþii ºi instituþii din Odorheiu Secuiesc au înfiinþat Parteneriatul Social Local, în vedrea ajutorãrii 
persoanelor defavorizate, cu nevoi sociale, în cadrul unui program comun. 
Aceastã reþea vine în sprijinul tuturor categoriilor de cetãþeni aflaþi în dificultate, cu nevoi de informare, precum ºi alte 

activitãþi
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ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE LA CARE AU 
PARTICIPAT REPREZENTANŢII FUNDAŢIEI ÎN ANUL 
2008

P
e parcursul anului 2008 reprezentanþii Fundaþiei Civitas pentru Societatea Civilã au participat la o serie de evenimente 
dintre care amintim:

Programul de schimb de practicanþi PREPARE  
În cadrul Parlamentului Rural din Slovacia, 26 februarie – 10 martie 2008

Telecentre Leaders Forum – Europe and Baltic IT&T 2008 Forum: eBaltics
Conferinþã pe tema IT ºi impactul calculatorului în viaþa comunitãþilor, Riga, Letonia, 8-11 aprilie 2008

RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerõpiac Fejlesztéséért
Schimb de experienþã – Debrecen, Ungaria, 13-15 mai 2008

INTER-MUNICIPAL CO-0PERATION 
- Ad-hoc Projects or Permanent Institutional Structures? 
Regional Workshop - Peccioli, Italia, 10-13 iunie 2008

Conferinþã PannonForras 
Schimb de experienþã ºi planificare strategicã – Békéscsaba, Ungaria - 25-27 iunie 2008

Al V-lea an al universitãþii de varã de dezvoltare comunitarã: Reciprocitate – Încredere – Colaborare
Kunbabony, Ungaria, 23-26 iulie 2008

Tabãra Leader – Zãbala, jud. Covasna, 13-15 august 2008

Dezvoltare localã în regiunea Marea Neagrã 
Conferinþã – Kusadaci, Turcia – 15-22 septembrie 2008

Citizens Participation Week – Sãptãmâna Participãrii Cetãþeneºti – program local în cadrul evenimentului organizat la nivel 
internaþional, Odorheiu Secuiesc, 22-28 septembrie 2008

Conferinþa de Dezvoltare Comunitarã în România – ediþia a II-a 
”Dezvoltarea comunitarã ºi programele comunitare în Europa” -  Iaºi, 17–18 octombrie 2008

Euregia - Dezvoltare localã ºi regionalã în Europa
Congres ºi Bursã Internaþionalã – Leipzig, Germania, 27-29 octombrie 2008

Körös-Sárrét Kistérség – Schimb de experienþã
Szeghalom, Füzesgyartmat, Vésztõ, Ungaria, 16-17 octombrie 2008

Conferinþã internaþionalã de dezvoltare localã
Miercurea Ciuc, 4-5 noiembrie 2008

Al X-lea FORUM CIVIC – Locul solidaritãþii societãþii civile: Valoarea noastrã: OMUL!
Cluj Napoca, 5-6 decembrie 2008
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BCC – „Porneşte 
cu şanse în 
căutarea unui loc 
de muncă”

BCC – 
„Drepturile 

şi obligaţiile 
persoanelor cu 

handicap”

BCC – „Sistemul 
public de pensii”

Dr. Varga 
Attila: „Drept 

civil român. 
Persoane fizice 

şi persoane 
juridice”

Jenei György, 
Călin Hinţea, 

Şuta Ştefan: 
„Introducere în 

administraţia 
publică”

Dr. Gulyás Gyula 
Lőrinc: „Etică şi 
responsabilitate 
în administraţia 
publică”

Dezvoltare Locală 
în regiunea Mării 
Negre

PUBLICAŢII
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RAPORT FINANCIAR
RON

Venituri 743.715

Donaþii, sponsorizãri 171.885

Ajutoare ºi împrumuturi nerambursabile 90.088

Venituri din activitãþile economice 101.415

Alte venituri 380.327

 

Cheltuieli 700.822

Cheltuieli cu personalul 184.897

Cheltuieli cu lucrãri ºi servicii 262.444

Cheltuieli administrative ºi de infrastructurã 111.069

Cheltuieli cu activitãþile economice 97.297

Alte cheltuieli 45.115

Rezultat net 42.893

F
undaþia Civitas a aplelat la mecanismul prin care un 
cetãþean poate decide modul în care sunt cheltuiþi 
2% din impozitul datorat 

pe venit, direcþionând aceasta 
sumã cãtre o organizaþie 
neguvernamentalã. A apãrut 
astfel o forma de parteneriat 
între cetãþean, autoritãþi fiscale ºi 
sector ONG. Practic cetãþeanul 
spune statului modul în care 
vrea sã fie cheltuitã o parte din 
impozitul sãu.

În 2007 fondatori FCOS împreunã cu mai multe ONG-uri 
din Odorheiu Secuiesc ºi-au 
unit forþele într-o campanie de 
promovare a mecanismului. 

Datoritã sprijinului canalelor 
media din oraº toate ONG-
urile au avut posibilitatea de a 
apãrea în presa localã. Au fost 
împãrþite sute de afise ºi pliante 
în tot oraºul, iar un catalog 

cu toate ONG-urile participante a ajuns în fiecare cãsuþã 

Printre rezultatele campaniei „2% pentru 
Odorhei” se numără creşterea dramatică 
a direcţionărilor de 2% de la 40,000 lei 
la 106,000 lei (aproape 30,000 EUR) şi 

titlul naţional de „Cea mai bună campanie 
instituţională de atragere de fonduri”.
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poºtalã din Odorhei, prezentând activitãþile lor ºi oferind o 
bunã explicaþie de ce ar trebui oameni sã le sprijine cu 2% 
din impozitul lor. 

La finalul campaniei a fost organizat primul „Festival 2%”.
Printre rezultatele campaniei „2% pentru Odorhei” se 

numãrã creºterea dramaticã a direcþionãrilor de 2% de la 
40,000 lei la 106,000 lei (aproape 30,000 EUR) ºi titlul 
naþional de „Cea mai bunã campanie instituþionalã de 
atragere de fonduri”.

În 2008 FCOS a primit mai mult suport din partea medi-
ilor locale, încluzând prezentarea ONG-urilor locale în ziarul 
Udvarhelyi Hirado, înlocuind broºura din 2007, ºi oferind 
mai multã legitimitate campaniei.  Aceastã contribuþie 
împreunã cu sprijinul media de la Prima Radio au dus la 
o crestere semnificativã la capitolul redirecþionãrilor de 
2%, de la 29% (2007) la 42% (2008) din populaþia activã, 
poziþionând Odorheiu Secuiesc cu mult peste media 
naþionalã.

Mai mult, fondatori FCOS au sprijinit alte douã comunitãþi 
în derularea unor campanii similare, cu aceleaºi rezultate. 

FCOS va fi în continuare responsabilã pentru implemen-
tarea campaniei „2% pentru Odorhei” ºi aºteaptã ONG-urile 
care doresc sã participe. 

Au fost alãturi 16 organizatii: Agora Fenntartható Fejlesz-
tési Munkacsoport, Artera Alapitvány, Bibliofil Alapitvány, 
Cimbora, Civitas, Erdélyi Kárpát Egyesület, Fejér Sport Klub, 
Kuckó Egyesület, Magyar Gyökerek, Nüezopont Kulturalis 
Egyeslet, Orbán Alapivány, Pro Teatrum Alapítvány, Refor-
matus Diakotthon Alapitvány, Vendor Sport Klub, Udvarhelyi 
Fiatal Fórum.
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         Programul Phare al Uniunii Europene

 

 

Microsoft România
 

LIA Deutschland
 

 

            Szülõföld Alap

Project Harvest Hope

Fundaþia Charles Stewart Mott

           Primãria Municipiului Odorheiu Secuiesc
   

Black Sea Trust of the German Marshal Fund
 

             International Research & Exchanges Board

FINANŢATORI 
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PARTENERI

Agenþia de Dezvoltare Economicã Timiº (ADETIM)• 
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest,• 
Centru ºi Vest• 
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã – Harghita• 
Agency for Regional Development and Investments-Yambol (Yambol ARDI) - Bulgaria• 
Agora – Grup de lucru de dezvoltare durabilã – Odorheiu Secuiesc• 
Asociaþia Caritativã CJ Domus - Cristuru Secuiesc• 
Asociaþia Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a Italiei (ELPENDÚ) – Italia• 
Provincia Livorno Sviluppo, Livorno - Italia• 
Asociaþia Microregionalã Târnava Micã• 
Asociaþia Paraplegicilor din Muntenegro• 
Asociaþia pentru Iniþiative Democratice - Macedonia• 
Asociaþia Pro Democraþia – Cluj, România• 
Aquaprociv Cluj-Napoca• 
Biroul LEADER - Ungaria• 
Camera de Comert, Jaen - Spania• 
Centrul de Asistenþã Ruralã Timiºoara (CAR) - Timiºoara• 
Centrul de Cercetãri Regionale al Academiei Maghiare de ªtiinþe (MTA RKK)- Pécs• 
Centrul de Tineret de Informare Culturala Gabrovo – Bulgaria• 
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog - Harghita• 
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) – Cluj-Napoca, România• 
Centrul Regional de Formare Profesionalã din Békéscsaba - Ungaria• 
Centrul Regional de Formare Continuã pentru Administraþia Publicã Localã - Cluj• 
Community Building Mitrovica - Regiunea Kosovo• 
Consilii Locale din judeþele Alba, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureº, Sãlaj, Satu Mare ºi Timiº• 
Consiliul Judeþean Alba, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Covasna ºi Hunedoara• 
Consiliul Local al Tinerilor Zalãu• 
Develoconsult Odorheiu Secuiesc • 
Direcþia Agricolã ºi Dezvoltare Ruralã – Cluj• 
Edirne Young Businessmen Association (EGIAD) - Turkey• 
Europeans ºi municipalitatea Osijek - Croaþia• 
Fundaþia Gellért - Vlãhiþa• 
Fundaþia LAM – Ilieni• 
Fundaþia LIA – Locodeni• 
Fundaþia Wolter – Tãureni• 
Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung• 
Harvest Hope Pro Homorod - Ocland• 
Helsinki Citizens’ Assembly - Tuzla, Bosnia-Herþegovina• 
Pactul Cetãþenilor pentru Europa de Sud Est (Citizens’ Pact for South Eastern Europe)• 
Parlamentul Tinerilor Nis - Serbia ºi Muntenegru• 
Pirgos - Serbia ºi Muntenegru• 
Primãria Carei, Cristuru Secuiesc, Odorheiu Secuiesc ºi Vlãhiþa• 
Student Government - Tirana, Albania• 
Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei• 
UNO - Bosnia-Herþegovina• 
EOS – Educating for an Open Society• 
UTILITAS S.R.L.• 
AQUA PROCIV S.R.L• 
Universitatea WOLVERHAMPTON – Centrul de Dezvoltare Internaþionalã• 
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã “Mãgura”, Cluj• 
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã “Câmpia Transilvaniei”, Cluj• 
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã “Someº-Nadeº”, Cluj• 
Universitatea Babeº- Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii• 
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APLICAREA PRINCIPIULUI VOLUNTARIATULUI 

Î
n anul 2008, 7 tineri au desfãºurat activitãþi de voluntariat însumând 1500 de ore de voluntariat. 
De-a lungul anilor Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã a implicat voluntarii în proiectele ºi activitãþile pe care le 
desfãºoarã. Aplicãm aceastã metodã de colaborare deoarece fiecare om are o percepþie proprie asupra voluntariatului 

ºi a felului în care poate sã se implice în viaþa comunitãþilor, pentru cã fiecare voluntar vine cu un nou suflu.
Încercãm astfel sã fim responsabili ºi sã facem ºi pe alþii sã fie responsabili implicându-i în activitãþi care contribuie la 

dezvoltarea comunitãþilor. Voluntarii sunt instruiþi ºi apoi fiecare este implicat într-un proiect al organizaþiei. 
În anul 2008 voluntarii au aplicat chestionare în diverse comune din judeþul Cluj, care apoi au fost centralizate ºi interpre-

tate tot de cãtre ei cu scopul de a vedea care este nivelul de dezvoltare al acestor comunitãþi, nivelul satisfacþiei vizavi de 
viaþa socialã din comunã, relaþia cu administraþia publicã localã dar ºi soluþiile pe care le identificã ei, ca ºi locuitori, prin care 
pot fi dezvoltate proiecte care sã contribuie la soluþionarea problemelor din comunitãþile lor. Au participat chiar ºi la întâlniri 
pe diverse teme de interes organizate de fundaþie pentru locuitorii din zona ruralã. 

Laura este studentã în cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai, Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii, 
secþia “Comunicare ºi Relaþii Publice”, linia germanã. Laura este o persoanã receptivã ºi dinamicã, care s-a implica activ 
atât în proiectele de dezvoltare ruralã ale fundaþiei, în cadrul cãrora a aplicat chestionare membrilor comunitãþilor rurale 
ºi a participat la întâlnir-
ile ºi discuþiile cu membrii 
comunitãþilor beneficiare. A 
dat dovadã de multã rãbdare 
ºi perseverenþã pe parcursul  
realizãrii studiului „Evaluarea 
experienþei pincipalilor actori 
(unitãþi-administrativ teritoriale, 
firme private ºi birouri judeþene 
a APDRP) în implementarea 
programelor de dezvoltare 
susþinute din fondurile publice 
naþionale precum ºi a celor din 
fonduri de pre-aderare ale Uni-
unii Europene”, ea a contactat 
reprezantanþii primãriilor, le-a 
vorbit despre scopul acestuia 
ºi le-a trimis chestionarele pe 
care trebuiau sã le completeze. 
A fost voluntar un numãr de 
67 zile în acesatã perioadã 
desfãºuând peste 402 ore de 
voluntariat. De asemenea a realizat numeroase traduceri din limba românã în limba eglezã. Laura a fost un sprijin important 
pentru Civitas. 

„Activitatea desfăşurată la Civitas a fost extrem de valoroasă pentru 
consolidarea abilităţilor necesare domeniului comunicării şi PR-ului. 

Cred că la modul general cu toţii avem o idee despre problemele cu care 
se confruntă cei din comunităţiile rurale, însă doar 
atunci când ai ocazia să discuţi direct cu ei, fie prin 
completarea unui chestionar sau participarea la un 
focus-group începi să înţelegi cu adevărat stadiul la 
care suntem în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală, 

dezvoltarea regională. De asemenea, contactul 
cu primăriile din toate judeţele mi-au oferit o 

perspectivă cu privire la nivelul de implicare sau 
pasivitate a autorităţilor, a modului în care are loc 
comunicarea intersistemică între acestea şi ONG-

uri şi m-au făcut să realizez şi să apreciez eforturile 
depuse de Civitas de a analiza situaţia actuală a dezvoltării comunităţilor 
şi de a oferi soluţii prin proiectele desfăşurate. Sunt de părere că oricine 
care are interes în acest domeniu, care doreşte să înveţe şi să se implice 
va avea doar de câştigat făcând aceşti paşi alături de Civitas.” – Laura 

Crişan



2008  RAPORT ANUAL  ANNUAL REPORT  ÉVES JELENTÉS  CIVITAS      31

Corpul de Curatori: 
Gábor KOLUMBÁN – Preºedinte
Miklós BAKK – Membru
Péter ECKSTEIN KOVÁCS – Membru
Smaranda ENACHE – Membru
Csaba HAJDÓ – Membru

Echipa biroului din Cluj Napoca:
Márton BALOGH - director regional
Enikõ Andrea PÁSZTOR – director adjunct 
Edit LÁSZLÓ - specialist contabil 
Krisztián SÖNBERGER – coordonator proiect
Imola KÁDÁR – asistent administrativ
Zsuzsanna INCZE – coordonator proiect
Ana Maria DOBÂRTÃ -  asistent proiect
Annamária TÕTÕS - asistent proiect
Carmen CIOBANU - asistent proiect
Emese Kiss - ºef birou 

Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:
Árpád ORBÁN -  director regional  
István MIHÁLY -   coordonator proiect   
Mária Magdolna BÁLINT -  asistent proiect   
Rozália CSÁKI  - coordonator proiect   
Mónika PAKOT -  asistent proiect  
István MÁR - coordonator proiect  
Alecia BALL  - voluntar Peace Corps   
Géza Lajos DÉNES -  asistent proiect   

Voluntari:  
Emese MOLNÁR
Erika DOBOS
Laura CRISAN

Adina VAITUS 
Lucia CRETIU
Orsolya KULCSÁR
Zsuzsanna BOLDIZSÁR-ZEIK

Colaboratori:
Ioan HOSU – consultant, trainer - Facultatea de ªtiinþe 
Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii, UBB Cluj-Napoca
Daniel POP – consultant de specialitate - CENPO
Florin POP - consultant de specialitate
András TÁNCZOS – specialist informaticã - LINEART
Amanda BOSOVSCHI - consultant de specialitate
Sinziana OLTEANU - consultant de specialitate - CENTRAS
Vasile HÃLÃªANU - consultant de specialitate – OTL 
Botoºani
Csaba SIMÓ - consultant de specialitate – Develoconsult 
Srl
Zoltán FLEISZ - consultant de specialitate – Develoconsult 
Srl
Ferenc ILYÉS - consultant de specialitate – Universitatea de 
Stiinþe Economice Moderne 
Viorel STÃNICÃ - consultant de specialitate – Centrul 
Regional de Formare Continuã pentru Administraþia Publicã 
Localã Cluj
László LÁZÁR – trainer - SZEKE
Mária PÉTER – expert contabil – Contexpert Srl
Csaba SZILÁGYI – consultant de specialitate – Fundaþia 
Wolter
Ilona BENCZE – consultant de specialitate – Asociaþia 
KUCKÓ – Odorheiu Secuiesc

ECHIPA ŞI COLABORATORI

Date de contact:

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




