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Domenii 
de activitate
Programele şi proiectele 
noastre sunt în domeniul 
dezvoltării regionale şi locale, 
sub patru sub-domenii: 

>  Dezvoltarea comunitară  
și buna guvernare

>  Antreprenoriatul  
și economia socială

>  Consolidarea  
societății civile

>  Dezvoltarea  
economică rurală

Noi suntem Fundația 
Civitas pentru 
Societatea Civilă

Derulăm programe și 
proiecte în domeniul 
dezvoltării locale și 
regionale. Construim 
modele de intervenție 
inovative, sustenabile 
și cu impact în 
societate. Structura 
organizaţiei cuprinde 
două birouri regionale, 
localizate în regiunile 
Nord-Vest și Centru 
ale României, în 
municipiile Cluj-
Napoca, respectiv în 
Odorheiu Secuiesc.

Suntem unul dintre liderii de piață 
în sfera ONG. Un lider suficient de 
mic pentru a fi acceptat la nivel 
local și suficient de mare pentru 
a putea juca rolul unui partener 
strategic, pentru marii finanțatori.

Misiune

Creșterea capacității de 
dezvoltare a comunităților, prin 
generarea de modele de succes 
care aduc bunăstare.

Viziune

Viziunea noastră este că oamenii 
din comunitățile locale pot să 
își schimbe în bine viața de zi 
cu zi atunci când se implică în 
programe inovative, sustenabile 
și cu impact în societate. 
Credem în forța comunității și în 
implicarea civică și suntem de 
părere că autoritățile și cetățenii 
trebuie aduși împreună pentru 
a transforma inițiativele în 
proiecte, planurile în realitate și 
oportunitățile de dezvoltare în 
prosperitate.

200+
Proiecte implementate  

cu succes

110+
Inițiative 

realizate în parteneriat

35+
Strategii de dezvoltare 

elaborate

În ultimii 26 de ani
am realizat:
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suplimentare pentru a le sprijini.
Al treilea proiect foarte complex și 
provocator care a continuat pe parcursul 
anului 2018 a fost „Măsuri integrate 
pentru comunități marginalizate 
din Câmpia Transilvaniei”.  Proiectul 
vizează dezvoltarea a două comunități 
marginalizate în comunele Geaca și 
Cornești. 455 de persoane cu situație 
precară care locuiesc aici vor avea parte 
de un mai bun acces la educație și la 
piața muncii, de servicii medicale și 
sociale.

Proiectele de anvergură implementate 
constant pe parcursul ultimilor ani au 
creat condiții de stabilitate financiară 
în organizația noastră, dar cerințele 
lor stricte de salarizare nu au permis 
introducerea unui sistem de salarizare 
atrăgător. Fluctuația personalului, din 
această cauză, rămâne la un nivel destul 
de mare. Acest fenomen complică foarte 
mult dezvoltarea competențelor la nivel 
de instituție și transferul a douăzeci 
și cinci de ani de experiență către 
noii angajați. În acest raport veți găsi 
detaliate toate proiectele anului 2018. 

Momentul Civitas 
la 25+1 ani
Mesajul președintelui 
boardului,  
KOLUMBÁN Gábor

Dragi cititori,

În cele ce urmează veți vedea puțin 
din ce am reușit prin proiectele 
noastre pe parcursul anului 2018. 

A fost un an foarte activ 
și eficient, primul an de 
implementare a strategiei 25+. 
Proiectele care poartă amprenta 
acestei strategii se disting prin 
faptul că sunt poziționate mai 
aproape de sfera economică, 
au o finanțare diversificată, din 
mai multe surse și, nu în ultimul 
rând, sunt proiecte mari, care 
se vor desfășura timp de mai 
mulți ani. Trei proiecte strategice 
importante ne-au completat 
portofoliul în domeniile deja 
consacrate. 

În 2018 am demarat o serie de 
proiecte de anvergură în zona 
antreprenoriatului social și cea a 

startup-urilor. În cadrul acestora 
am căutat viitori antreprenori pe 
care, cu ajutorul unor profesioniști 
din domeniu, i-am instruit, iar apoi 
am organizat competiții pentru 
finanțarea a peste o sută de planuri 
de afaceri de succes. Nu a fost ușor 
să reconciliem așteptările sociale 
ale masivului program de finanțare 
„POCU” (fonduri europene dedicate 
resurselor umane) cu condițiile 
concurențiale ale economiei de piață. 
Am construit drumul din mers, ne-am 
conectat la motivația și creativitatea 
antreprenorilor. I-am încurajat și am 
căutat răspunsuri la întrebările lor. 
Ne-am asumat să fim alături de ei 
în timpul înființării întreprinderilor 
și în primul an de funcționare. 
Responsabilitatea noastră comună 
este de a aduce împreună afacerile 
spre succes.

Tot anul trecut am făcut o mișcare 
îndrăzneață prin încercarea de a 
încorpora ideea și practica lanțului 
scurt de vânzări în proiectul pe care 
„in house” îl numim „Food Hub”. 
Companiile înființate în program s-au 
confruntat în curând cu problemele 
vânzării produselor locale. Numărul 
mic de producători locali licențiați, 
prețul ridicat al produselor și 
sensibilitatea cumpărătorilor la preț, 
toate astea au creat o situație pentru 
care probabil că nu am fost pregătiți 
suficient. Competențele noastre de 
dezvoltatori acumulate în ultimii 
ani au trebuit să fie completate 
rapid cu cunoașterea economiei 
de piață, a producătorilor locali și a 
comportamentului clienților. Am găsit 
soluții inovatoare pentru funcționarea 
magazinelor noastre. În următoarele 
luni trebuie să facem afacerile noastre 
să fie durabile și să găsim resurse 

Am încredere că am reușit 
să prezentăm munca de 
succes a echipei noastre 

dedicate. Cultura noastră 
instituțională specifică 

Civitas și experiența 
profesională dau o 

perspectivă încurajatoare 
pentru misiunea noastră. 

Rămâneți cu noi în această 
călătorie, câteodată 

aventuroasă, pentru a 
servi comunitățile locale.
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În 2018, am sărbătorit 25 
de ani de când schimbăm 
în bine viața de zi cu zi a 
comunităților locale.
(Foto: Mihai Biriș)
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Dezvoltare 
comunitară și 
bună guvernare
Aducem împreună autoritățile publice și cetățenii 
pentru a concepe și pune în practică inițiative care 
generează prosperitate. 

Proiectele
derulate în anul 
2018, pe domenii
de activitate:
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 Proiect:        Măsuri integrate pentru 
comunități marginalizate din 
Câmpia Transilvaniei

Durata:
septembrie 2017 - 
septembrie 2020

Buget:
10.201.483,22 lei

Finanțatorul:
Fondul Social European 
prin Programul 
Operațional Capital Uman 
2014-2020

Statutul Civitas în 
proiect:
Solicitant

Biroul:
Cluj-Napoca

Parteneri: Asociația 
Centrul pentru o Societate 
Durabilă, Comuna Geaca,
Fundația Creștină Diakonia,
Comuna Cornești, Școala 
Gimnazială Geaca

„Ne dorim in primul rând să 
creștem capacitatea oamenilor 
din comunitate de a fi capabili 
să iși rezolve singuri problemele 
prin comunicare și cooperare. 
Provocările întâlnite sunt multe, 
dar la final ne propunem să avem 
un model de bună practică ușor 
replicabil în alte comunități, care 
să declanșeze schimbare de jos în 
sus”, spune Andreea Suciu, director 
de program.

În fiecare dintre cele două comune, 
câte 10 preșcolari vor participa pe 
perioada vacanței la un program de 
grădiniță estivală pentru a încuraja 
înscrierea în sistemul de învățământ 
a copiilor din familii sărace. Micuții 
vor avea asigurată o masă zilnică, 
rechizite, produse de igienă 
personală, jucării și transport.
Al doilea obiectiv strategic este 
angajarea, creșterea șanselor 
de angajare și menținerea 
pe piața muncii pentru 228 
de persoane din cele două 
comune. Se vor organiza 
programe de ucenicie, stagii 
practice și cursuri de formare 
profesională (electrician, 
brutar, mecanic, zidar, 
patisier, coafor, îngrijitor 
bătrâni etc.) Mai mult, 
proiectul își asumă sprijinirea 
cu câte 25.000 de euro a 12 
persoane care depun planuri 
pentru înființarea unor afaceri 
locale.
Al treilea obiectiv este facilitarea 
integrării sociale si creșterea calității 
vieții. Membri ai comunității vor fi 
implicați în activități de voluntariat. 
În cel puțin 30 de gospodării se vor 
monta fose septice, iar în 50 de 
gospodării se vor curăța și igieniza 
fântânile și locuințele.

Proiectul vizează 
dezvoltarea a două 
comunități marginalizate 
din Câmpia Transilvaniei, comunele 
Geaca și Cornești. 455 de persoane 
cu situație precară care locuiesc aici 
vor avea parte de un acces mai bun la 
educație și la piața muncii, de servicii 
medicale și sociale. 
Miza o reprezintă construirea unui 
model de intervenție prin care 
membrii comunității să se implice 
în dezvoltarea ei și care să poată fi 
replicat în alte zone. Demersul este 
construit pe trei obiective strategice. 
Primul constă în îmbunătățirea 
accesului la educație și prevenirea 

abandonului școlar. 
În fiecare comună vor 

fi organizate programe de 
„Școală după școală” timp de doi 
ani de zile. Pentru prima oară, unii 
dintre ei vor avea posibilitatea să 
compenseze lipsurile de la unele 
discipline școlare, să își facă temele 
într-un spațiu corespunzător și să ia 
parte la jocuri educative, sportive, 
ateliere practice. Ei vor avea un loc 
în care să deprindă abilități de igienă 
personală (de exemplu spălatul pe 
dinți și pe mâini) sau de educație 
civică (reguli de circulație, bune 
maniere), iar părinții vor beneficia de 
sesiuni de educație parentală.
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componente educaționale, 
menite să ajute la transformarea 
liceelor agricole: vizite de studiu, 
practică relevantă și promovarea 
liceelor pentru a atrage candidați 
și parteneri motivați, care vor 
ajuta liceele agricole să devină 
actori activi în comunitate, 
furnizori eficienți de educație și 
catalizatoare pentru dezvoltarea 
economică.

Demersul nostru face parte dintr-un 
program complex pentru creșterea 
numărului de elevi interesați de o 
carieră în agricultură. Oportunitățile 
apărute în ultimii pun acest sector 
într-o lumină nouă, de perspectivă. În 
acest nou context, miza o reprezintă 
demolarea prejudecăților despre 
liceele agricole și sprijinirea acestora 
în a fi mai atrăgătoare pentru 
absolvenții de gimnaziu. Totodată, 
depunem efort pentru a face 
reprezentanții liceelor să fie conștienți 
de resursele avute la dispoziție și 
de cum pot colabora mai eficient, în 
folosul elevilor, cu societatea civilă și 
sectorul de afaceri locale.

 Proiect:         Liceele agricole pregătesc 
fermierii de mâine

Durata proiectului:
Ianuarie 2018 – Decembrie 
2021

Buget:
250.000 USD

Finanțatorul:
Romanian-American 
Foundation

Statutul Civitas în 
proiect:
Solicitant

Biroul:
Cluj-Napoca

Parteneri: World Vision 
România (WVR), 
Junior Achievement 
România (JAR), 
Centrul pentru Educație 
Economică și Dezvoltare din 
România (CEED), 
Centrul Român pentru 
Politici Europene (CRPE)

Continuăm proiectul „Liceele Agricole 
– Hub-uri locale pentru dezvoltarea 
fermelor mici și mijlocii” și investim 
în dezvoltarea abilităților necesare 
pentru ca elevii să devină viitori 
fermieri și antreprenori în agricultură.

Până acum, intervențiile din etapa 
anterioară au fost testate și adaptate 
pentru liceele agricole din Miroslava, 
Huși, Brănești, Slatina, Salonta, Turda, 
Ciumbrud și Prejmer. 

Această nouă fază a programului 
pune accentul pe creșterea capacității 
liceelor de a continua inițiativa în 
mod independent și de a identifica 

resurse suplimentare pentru a-și 
finanța propriile activități. Sarcinile 
din program au fost împărțite între 
partenerii proiectului, iar Fundația 
Civitas este acum responsabilă de 
majoritatea liceelor din Transilvania. 
Vom continua, în următorii trei ani, 
să lucrăm împreună cu liceele din 
Turda, Ciumbrud și Salonta și am 
inclus în program licee agricole din 
Geoagiu, Mureș și Sibiu. Implicarea 
celorlalte șase licee din restul țării 
este coordonată de Fundația World 
Vision România.

Proiectul actual descrie trei 
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 Proiect:           SPEED – Spre o Economie 
Eficientă și Dezvoltată

Durată: 
Ianuarie 2018 – 
Ianuarie 2021

Buget: 
10.683.494,44 RON

Finanțatorul:
Fondul Social European 
prin Programul 
Operațional Capital Uman, 
POCU/82/3/7/104998

Statutul Civitas în 
proiect: 
Solicitant

Biroul: 
Odorheiu Secuiesc

Parteneri:
Asociația Centru Harghita 
de Inovare și Incubare în 
Afaceri din Miercurea Ciuc

Proiectul se 
adresează 
persoanelor 
interesate să își 
deschidă o afacere 
non-agricolă într-un 
oraș din județele 
Brașov, Alba, 
Harghita, Covasna, 
Mureș și Sibiu. 

Obiectivul general al proiectului este 
sprijinirea ridicării nivelului de trai al 
populației din Regiunea de dezvoltare 
Centru din România prin dezvoltarea 
capacității antreprenoriale, susținerea 
inființării de noi întreprinderi non-
agricole inovative în zona urbană, 
respectiv prin promovarea înființării 
de noi locuri de muncă durabile și de 
calitate.

Într-o primă fază s-a organizat un 
curs de formare antreprenorial, 
unde 60% dintre participanți au fost 
șomeri sau persoane inactive, iar 40% 
erau persoane cu un loc de muncă 
sau care desfășoară o activitate 
independentă. Cursul a fost compus 
din următoarele module: Demararea 
unei afaceri, Contabilitatea în afaceri, 
Comunicarea în afaceri, Marketing, 
Elaborarea Planului de afaceri, TIC. 
Pe baza rezultatelor obținute la 
examenul de absolvire, cei clasați pe 
primele 10 locuri din fiecare grupă au 
fost recompensați cu premii în bani.
La examenul de absolvire, cursanții au 

prezentat propriile planuri de afaceri. 
Acestea au fost ulterior înscrise într-
un proces de evaluare, iar primele 
36 cele mai bune planuri de afaceri 
vor putea beneficia de o finanțare 
nerambursabilă, în valoare de cel mult 
177.740 lei pentru înființarea unor noi 
afaceri. Proprietarii vor efectua stagii 
de practică de 2 luni la unități al căror 
obiect de activitate este identic cu 
obiectul de activitate abordat în cadrul 
afacerii.

Întreprinzătorii vor beneficia de 
informare, consiliere, mentorat 
și vor fi monitorizați de către 
experții puși la dispoziție în cadrul 
proiectului, până la terminarea 
implementării (decembrie 2020). 
Afacerile înființate se vor organiza 
într-o rețea de colaborare și 
întrajutorare, în cadrul căreia 
membrii vor beneficia de 
sprijin, consultanță și schimb de 
experiență. Vor putea pune în 
aplicare strategii de marketing 
comune, dar și parteneriate 
pentru dezvoltarea afacerilor.

Antreprenoriat 
și economie 
socială
Suntem promotori ai antreprenoriatului și 
economiei sociale în România. Dezvoltăm structuri 
de economie socială sustenabile, capabile să facă 
față provocărilor pieței. 
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Proiectul este co-finanțat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman, 
POCU/82/3.7/104273. Bugetul total 
al proiectului este de 8.900.412,34 
lei, din care 7.534.576,40 lei sunt 
contribuție UE, 1.329.631,13 lei sunt 
contribuție din bugetul național 
și 36.204,81 lei este valoarea co-
finanțării eligibile a Beneficiarului.

38 de planuri de afaceri au 
fost selectate pentru a primi o 
finanțare de 30 sau 40 de mii de 
euro. Astfel, 12 start-up-uri vor 
beneficia de un ajutor de minimis 
în valoare de € 40.000, iar alte 26 
de start-up-uri vor beneficia de un 
ajutor de minimis în valoare de € 
30.000. 

Noii antreprenori vor beneficia de 
stagii de practică, precum si de 
servicii personalizate de consiliere, 
consultanță, mentorat și monitorizare 
pentru noua afacere, pentru o 
perioadă de 18 luni de la înființare.

 Proiect:   NOI AntrepreNORI

Data începerii: 
ianuarie 2018

Data finalizării: 
ianuarie 2021

Buget: 
8.900.412,34 RON

Finanțatorul:
Fondul Social 
European prin 
Programul Operațional 
Capital Uman, 
POCU/82/3.7/104273

Statutul Civitas în 
proiect: Solicitant

Biroul: Cluj-Napoca

Parteneri:
Grupul de Consultanță 
pentru Dezvoltare DCG, 
Centrul pentru Politici 
Publice (CENPO)

Proiectul „NOI AntrepreNORI - Un 
PLUS pentru START UP-urile Regiunii 
Nord-Vest” a fost demarat la începutul 
anului 2018, fiind finanțat prin linia de 
finanțare România Startup Plus.
Proiectul se adresează persoanelor 
interesate să își deschidă o afacere 
într-un oraș din județele Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, 
Satu Mare și Sălaj. 

Demersul oferă oportunitatea de a 
participa la un training de formare 
antreprenorială pentru 307 persoane 
(angajați, persoane ocupate pe cont 
propriu, șomeri și persoane inactive). 
Toate trainingurile au fost organizate 

în locații din afara orașelor, pe 
un model de tip „boot-camp” 
antreprenorial. Cursanții au 
beneficiat de transport, cazare și 
masă pe toată durata cursurilor. Pe 
lângă trainerii propuși prin proiect, 
cursanții au avut ocazia să participe 
la prezentări și dezbateri cu invitați 
cu expertiză consistentă în domeniul 
antreprenoriatului și al startup-urilor.

Concursul de planuri de afaceri s-a 
desfășurat în perioada 26 octombrie 
2018 – ianuarie 2019 (la începutul 
lui 2019 s-a afișat lista finală cu 
câștigătorii, în urma soluționării 
contestațiilor). 
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Consolidarea 
societății civile
Încurajăm transferul de bune practici și 
parteneriatele în mediul societății civile. 
Inițiativele noastre sprijină cetățenia  
activă și implicarea tinerilor în viața 
comunității. 

 Proiect:   Startup@Centru

Durată: Ianuarie 2018 – 
Ianuarie 2021

Buget: 11.887.011,47 
RON

Finanțatorul:
Fondul Social 
European prin 
Programul Operațional 
Capital Uman, 
POCU/82/3/7/104998

Statutul Civitas în 
proiect: Partener

Biroul: Cluj-Napoca

Parteneri:
Iceberg Consulting SRL, 
Municipiul Alba Iulia

Proiectul se 
adresează 
persoanelor 
interesate să își 
deschidă o afacere într-un 
oraș din județele Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
Astfel, 396 persoane (angajați, 
persoane ocupate pe cont propriu, 
șomeri și persoane inactive) 
au avut oportunitatea de a 
participa la un curs de formare 
antreprenorială. Absolvenții 
cursului s-au putut înscrie la un 
concurs de planuri de afaceri, în 
domeniul non-agricol, în mediul 
urban. 48 de planuri de afaceri 
au fost selectate pentru a primi o 
finanțare de maximum 169,270 de 
lei.

Pe parcursul anului 2019, antreprenorii 
vor beneficia de stagii de practică, 
participarea la o Școală de Afaceri, 
mentorat, consiliere și monitorizare 
pentru noua afacere, pentru o perioada 
de 18 luni de la înființare. Valoarea 
totală eligibilă a proiectului este de 
11.887.011,47 lei, din care valoarea 
finanțării nerambursabile este de 

11.739.344,06 lei, 
ceea ce reprezintă 

98,76%, împărțită 
astfel:

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FSE: 9.983.943,32 
lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național: 1.755.400,74 lei;

Valoarea co-finanțării eligibile a 
Beneficiarului și partenerilor este de 
147.667,41 lei.

Concursul de planuri de afaceri a 
fost lansat pe 15 octombrie 2018, iar 
perioada depunerilor aplicațiilor a fost 
18 octombrie – 2 noiembrie 2018. La 
concurs pot participa persoane care 
au absolvit cursurile de antreprenoriat 
organizate în cadrul proiectului, dar și 
persoane cu domiciliu sau reședință 
în Regiunea Centru care nu au 
participat la cursurile din proiect (pot 
fi selectate și finanțate maximum 4 
afaceri propuse de persoane care nu 
au participat la activitățile de formare 
antreprenorială din cadrul proiectului).
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 Proiect:           Vote4Europe

Durata:
Octombrie 2018 – 
Martie 2020

Buget:
136.080 EUR (buget total)
21.000 EUR (bugetul 
gestionat de Civitas)

Finanțatorul:
Comisia Europeană, 
Programul Europa pentru 
Cetățeni

Statutul Civitas în 
proiect: Partener

Numele solicitantului:
Comité Européen de 
Coordination

Biroul: Cluj-Napoca

Parteneri:
Comité Européen de 
Coordination (Belgia), 
Coopérative d’Initiative 
Jeunes (Franța), Fundacja 
Pomocy Wzajemnej “Barka” 
(Polonia), Fundació Privada 
Trinijove (Spania), ACFI-FIAS 
(Belgia).

Vote4Europe este un proiect finanțat 
de Comisia Europeană, implementat 
în parteneriat cu alte organizații din 
Belgia, Franța, Polonia și Spania și are 
ca scop încurajarea tinerilor în vârstă 
de 18-35 de ani să meargă la vot 
pentru alegerile europarlamentare 
din mai 2019. În cadrul acestui 
proiect, vom organiza un eveniment 
transnațional în luna martie 2019 
prin care dorim să creăm cadrul 
unei dezbateri pe tema importanței 
implicării fiecăruia în alegerile 
europeane, permiţându-le tinerilor 
să devină cetăţeni europeni bine 
informaţi.

Scopul este sensibilizarea tinerilor cu 
privire la beneficiile de a fi cetăţeni 
ai Uniunii Europene, de a-i face mai 
conştienţi de impactul vocii lor asupra 

vieţii de zi cu zi şi de a încuraja votul la 
alegerile europene din mai 2019.
La eveniment vor fi invitați pe lângă 
tineri de la nivel local și 7 tineri din 
alte țări europene, cu scopul de a 
face un schimb de experiență. De 
asemenea, ne dorim să avem invitați 
europarlamentari care să răspundă 
întrebărilor pe care tinerii le pot avea, 
urmând ca în luna mai 2019 să aibă 
loc și un seminar național pentru a 
sedimenta și mai bine beneficiile de 
cetățean al UE.

Un alt plus de valoare adus de acest 
proiect este faptul ca 3 tineri vor avea 
posibilitatea să viziteze Parlamentul 
European din Brussels și să discute 
direct cu europarlamentarii.

 Proiect:  Rural Opinions, Advocacy 
and Development (ROAD)

Rural Opinions, Advocacy and 
Development (ROAD) este un proiect 
derulat de organizația Suomen 
kylätoiminta ry (Finlanda), în care 
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – 
Filiala Cluj-Napoca este partener. Inițiativa 
este finanțată de Comisia Europeană prin 
programul Europa pentru Cetățeni, prin 
linia de finanțare „Implicare democratică 
și participare civică” (Democratic 
engagement and civic participation), 
activitatea 2.3 Proiecte ale Societății Civile 
(Society Projects).

Scopul proiectului este implicarea 
locuitorilor din zonele rurale în 
exprimarea părerii asupra problemelor 
de dezvoltare economică a comunităților 
lor. Ne propunem astfel să contribuim 
la găsirea unor soluții la nivel local care 
să fie conectate direct la procesul de 
construcție a politicilor publice derulat de 
Parlamentului Rural European. Miza este 
reprezentată de activarea locuitorilor din 
rural pentru a funcționa ca o societate 
civilă capabilă să facă advocacy pentru 
a-și apăra drepturile și interesele.
De asemenea, proiectul urmărește 
informarea cetățenilor despre Uniunea 
Europeană, mai exact despre politicile 

rurale și despre acțiuni ale cetățenilor 
din Europa în dezvoltare rurală. 
Activitățile proiectului vor include 
campanii în social media, dezbateri 
politice, chestionare și evenimente 
tematice care vor fi încheiate prin 
întâlnirea Parlamentului Rural 
European.

Bugetul pe care îl avem la dispoziție 
este de 4000 de euro, iar bugetul total 
al proiectului, care va fi cheltuit de 
partenerii noștri se ridică la aproximativ 
150 de mii de euro.

Într-o primă fază, Fundația Civitas și-a 
asumat să contribuie la acest proiect 
prin organizarea unor dezbateri, 
focus grupuri și mici evenimente de 
informare pe subiectul politicilor rurale 
locale și comunitare. De asemenea, 
va realiza un chestionar cu scopul 
de a identifica soluții și sugestii ale 
actorilor locali pentru crearea de 
noi instrumente de politică rurală. 
Chestionarul urmărește determinarea 
nivelului cooperării din zonele rurale, 
forme și dificultăți ale implicări 
societății civile în construcția economiei 
locale.

Durata:
Octombrie 2018 – 
Noiembrie 2019

Buget:
148.680 EUR din care 
4.000 EUR buget 
gestionat de Civitas

Finanțatorul:
Comisia Europeană, 
Programul Europa 
pentru Cetățeni

Statutul Civitas în 
proiect:
Partener

Biroul:
Cluj-Napoca

Parteneri:
PREPARE, SYTI 
(Finnish Village Action 
Association)
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 Proiect:  Biroul de Consiliere 
pentru Cetăţeni din 
Odorheiu Secuiesc 
(BCC)

Data începerii:
2002 (serviciu 
permanent)

Finanțatorul:
Fundația Civitas pentru 
Societatea Civilă, 
Consiliul Local Odorheiu 
Secuiesc

Statutul Civitas în 
proiect:
Solicitant

Biroul:
Odorheiu Secuiesc

Parteneri:
Primăria Municipiului 
Odorheiu Secuiesc

În cei 16 ani de la înființare, Biroul 
de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) 
a sprijinit cetăţenii în identificarea 
soluţiilor la problemele cu care se 
confruntă. Existența unui serviciu de 
calitate, unde problemele sunt tratate 
cu empatie și profesionalism s-a 
dovedit foarte util chiar de la început, 
de aceea am fost conștienți că trebuie 
să continuăm această activitate.

BCC Odorheiu Secuiesc oferă gratuit 
servicii de informare, consiliere 
și informații despre drepturile şi 
obligaţiile fiecăruia. Informarea 
şi consilierea este oferită în mod 
confidenţial, gratuit, imparţial şi 
independent. Din experiența biroului, 

s-a dovedit că de foarte multe ori 
cetățeanul ia decizia în rezolvarea 
unei probleme fără să-și cunoască 
drepturile și obligațiile și numai după 
agravarea problemei încearcă să afle 
care ar fi fost soluțiile, posibilitățile de 
rezolvare pentru problema lui. 

BCC Odorheiu Secuiesc are un 
rol important nu numai datorită 
serviciilor de informare şi consiliere 
acordate cetăţenilor, dar şi datorită 
muncii depuse în alte proiecte sociale 
implementate din regiune, colaborând 
cu diverse organizaţii, instituţii și 
valorificând experienţa dobândită în 
timp.

 Proiect:  Transformator

Durata:
Mai - Noiembrie 2018

Buget: 11.000 RON

Finanțatorul:
Primăria Cluj-Napoca

Statutul Civitas în 
proiect:
Solicitant

Biroul:
Cluj-Napoca

Parteneri:
Casa Tranzit, 
Asociația Reciproca

Proiectul „Transformator - 
Colaborare și sustenabilitate 
în sectorul ONG și sectorul 
cultural independent din 
Cluj-Napoca” a urmărit crearea 
unui context care să încurajeze 
colaborarea între organizațiile 
non-profit din Cluj, astfel încât 
inițiativele acestora să aibă un impact 
mai mare asupra publicului tânăr, dar 
și în sectorul cultural. 

Am organizat o serie de workshopuri 
pentru aceste organizații și am 
modernizat website-ul www.ongcluj.
ro. Dezvoltarea acestuia urmărește 
transformarea lui într-o platformă 
de comunicare modernă între ONG-
urile din Cluj-Napoca și un loc pentru 
schimb de idei și resurse, promovarea 
oportunităților și a bunelor practici din 
sector. 

Astfel, site-ul construit în 2014 printr-o 
finanțare anterioară, a fost dezvoltat 
cu funcționalități care să permită o mai 
bună gestionare a resurselor ONG-
urilor clujene. Ele vor putea să își pună 
resursele (logistice și nu numai) în 
serviciul altor organizații, se vor putea 
coordona mai bine în privința organizării 
de evenimente. 

Totodată, clujenii interesați să se 
implice în cauzele organizațiilor non-
profit au acum la dispoziție o bază de 

date relevantă și reprezentativă 
pentru municipiu. Practic, site-ul are 
potențialul de a deveni realmente un 
loc de întâlnire și colaborare. Seria de 
8 workshopuri, ateliere de formare 
pentru reprezentanții sferei non-profit 
a urmărit instruirea participanților în 
domenii precum scrierea de proiecte, 
networking, fundraising, pitching și 
antreprenoriat social.

Scopul major a proiectului constă în 
crearea unor legături intersectoriale 
între diferite domenii sociale, precum 
sfera non-profit, mediul cultural, sfera 
economiei sociale prin dezvoltarea 
aptitudinilor antreprenoriale și 
promovarea unor modele de 
sustenabilitate în sfera non-profit, 
diseminarea bunelor practici în 
managementul instituțiilor non-profit, 
precum și formarea profesională a 
reprezentanților instituțiilor private.
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Durata:
Octombrie 2017 – 
Octombrie 2018

Buget:
75.708 euro

Finanțatorul:
Programul Național de 
Dezvoltare Rurală

Statutul Civitas în 
proiect:
Solicitant

Biroul:
Cluj-Napoca

Parteneri:
Cooperativa Agricolă 
Miere de Câmpie, 
PFA Stoian Vasile

 Proiect:  Cutia pentru 
ceai

Proiectul 
„Cooperare 
între apicultori 
și producători de plante 
medicinale pentru dezvoltarea Cutiei 
pentru ceai” propune construirea 
unui model de afacere care aduce 
împreună atât producătorii de miere, 
cât și cei care produc și procesează 
plante medicinale.

Produsul central al demersului 
nostru este crearea „Cutiei pentru 
ceai”, un rezultat al colaborării 
dintre două grupuri de fermieri: 
Cooperativa Agricolă Miere de 
Câmpie și producătorul individual 
de plante medicinale și aromatice. 
Ne propunem să livrăm la 
domiciliul clienților un pachet 
mixt, compus din miere și plante 
medicinale. 

În acest mod, încurajăm 
dezvoltarea economică a 

zonelor de proveniență prin 
consumul de produse locale. 
Totodată, mixul propus (miere și 
plante medicinale) este alcătuit din 
alimente sănătoase care contribuie la 
o dietă echilibrată și preventivă.

Inițiativa noastră urmărește realizarea 
unui flux operațional suprapus pe 
conceptul de „lanț scurt” atât din 
perspectiva relației producător 
– consumator, cât și a distanței 
parcurse de alimente pentru a 
ajunge la consumator. Concret, între 
producător și consumator trebuie 
să existe cel mult un intermediar, iar 
produsele provin de pe piața locală, 
respectiv de pe o rază de cel mult 75 
de kilometri.

Dezvoltare 
economică 
rurală
Ajutăm comunitățile rurale oferind sprijin 
inițiativelor locale. Scopul nostru este ca membrii 
acestor comunități să își conștientizeze resursele 
și să le folosească responsabil. 
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 Project:  FOOD HUB - Developing an 
integrator centre model for 
local products

Anul 2018 a însemnat pentru 
programul „FoodHub” inaugurarea 
a patru din cele cinci foodhub-uri 
înființate de organizațiile Partnere, 
respectiv Nod Verde (Cluj, Fundația 
Civitas), Helyénvaló (Odorheiu 
Secuiesc, Fundația Civitas), Roade și 
Merinde (Iași, Centrul de Mediere și 
Securitate Comunitară) și Merindar 
(Criț - Brașov, Fundația World Vision). 
Inițiativa Nord Natural (Valea Putnei  - 
Suceava, Open Fields Foundation) a 
fost lansată în 2017. 

Atât în cazul fundației Civitas, cât și al 
Partnerilor care au înființat astfel de 
structuri, provocarea a fost găsirea 

unor soluții pentru a funcționa pe piață 
și a fi sustenabili financiar.

Evenimentele de inaugurare au inclus 
conferințe cu invitați speciali, pe 
teme de interes precum siguranța 
alimentară, promovarea online, 
logistica în sectorul agricol. Din 
acest moment, fermierii au avut 
șansa să colaboreze în grupuri și 
să beneficieze de consultanță în 
dezvoltarea propriilor capacități și 
produse. De asemenea, tot în această 
fază, personalul angajat al FoodHub-
urilor va asigura logistica și relația 
dintre fermieri și clienți, care pot fi atât 
persoane fizice, cât și persoane juridice 

Harta 
inițiativelor 

înființate prin 
proiect 

Cluj-Napoca / Cluj

Criț
Brașov

Valea Putnei 
Suceava

Odorheiu Secuiesc
Harghita

Iași / Iași

Merindar

(ex. restaurante, cantine, magazine 
proprii, universități etc). 

Deși cifrele au fost promițătoare, 
încă trebuie găsite soluții la capitolul 
sustenabilitate financiară. Contactul 
cu piața a ridicat noi provocări și 
perspective pentru dezvoltare. S-a 
stabilit realizarea unui manual de 
proceduri și bune practici culese 
din experiențele prin care au trecut 
partenerii, document care să fie pus 
la dispoziția oricui dorește înființarea 
unor astfel de structuri.
 
Lansat în 2017, programul „Food 
Hub” a fost una dintre cele mai 
îndrăznețe inițiative de sprijinire 
a producătorilor locali din țară. 
Ideea programului a venit în 
urma unei vizite făcute în 2014 în 
SUA, unde echipa Civitas a vizitat 
astfel de structuri și ulterior, 

împreună cu partenerii săi a 
adaptat conceptul la realitatea din 
România. 

Fundația Civitas și-a asumat rolul de 
a administra granturile primite de 
la finanțator (Romanian American 
Foundation), de a monitoriza 
funcționarea celor cinci inițiative, de 
a documenta întregul proces și de a 
facilita colaborarea între organizațiile 
implicate.

Servicii oferite de 
foodhuburile fundației
Serviciile și resursele puse de către 
noi la dispoziția producătorilor afiliați 
centrului le permit acestora să facă 
față exigențelor pieței, atât din punct 
de vedere calitativ (prin respectarea 
normelor de calitate impuse caietului 

de sarcini al Centrului) cât și cantitativ 
(prin agregarea mai eficientă a 
aceluiași tip de produs). Le oferim 
producătorilor următoarele tipuri de 
servicii:

I.  Operaționale (componenta 
comercială): colectare, agregare, 
distribuție, promovare, ambalare, 
brokeraj (conectare directă cu piața). 

II.  Sprijin (componenta educațională): 
consultanță în management, 
consultanță tehnică, formare 
profesională, campanii de educare și 
awareness.

Durata:
August 2017 -
Februarie 2020

Buget:
46.170 USD

Finanțatorul:
Romanian-American 
Foundation

Statutul Civitas în
proiect:
Solicitant, Coordonator
de program

Biroul:
Cluj-Napoca

Parteneri:
Fundația Open Fields,
Fundația Centrul de
Mediere și Securitate
Comunitară (CMSC),
World Vision Romania
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 Proiect:  

Durata:
August 2017 – 
Ianuarie 2020

Buget:
226.740 USD 
Contribuție Finanțator: 
215.403 USD 
Contribuție Locală: 
11.337 USD

Biroul:
Cluj-Napoca

Nod Verde

Nod Verde sau după numele mai 
lung din aplicație, Dezvoltarea 
unui model de centru de integrare 
a produselor locale, reprezintă 
o inițiativă economică, tip lanț 
scurt de aprovizionare, care oferă 
producătorilor agricoli un canal nou 
de desfacere, iar consumatorilor 
alternativa de a cumpăra produse 
agroalimentare locale. 

Nod Verde colectează, la sediul 
închiriat din incinta Centrului Agro 
Transilvania, din Dezmir, produse 
agroalimentare pe baza comenzilor 
primite de la consumatori și 
restaurante,  distribuindu-le la 
domiciliu sau la punctul de lucru. 
În 2018,  Nod Verde a ajuns la o 
diversitate de peste 200 de produse 
și peste 50 de producători implicați. 
În luna iunie a fost lansată platforma 
de comenzi, iar mai apoi au fost 
organizate o serie de activități pentru 
a consolida comunitatea Nod Verde, 
formată atât din producători, cât și 
din consumatori, animată de grijă 
reciprocă, onestitate și încredere.

Nod Verde, magazinul cu hrană 
din pământ odihnit, reprezintă 
contribuția Fundației Civitas 
la o mai bună conectare între 
producător și consumator. 

 Proiect:  

Durata:
August 2017 - 
Ianuarie 2020

Buget:
215.403 USD, 
contribuție proprie 
11.337 USD

Finanțatorul:
Fundația Româno-
Americană 

Statutul  Civitas 
în proiect: 
Solicitant

Biroul:
Odorheiu Secuiesc

Magazinul „Helyénvaló” (Cumsecade) 
a fost înființat în cadrul proiectului 
Food Hub ca o instituție alternativă 
care încearcă să materializeze un 
concept nou în lumea afacerilor. Este 
un proiect inovator care percepe 
relația dintre producători și clienți 
ca un parteneriat, dorind să ajute 
dezvoltarea cooperării între ei; 
este o soluție alternativă deoarece 
selectează cu atenție furnizorii și oferă 
produse sezoniere clienților.

Clienții magazinului pot găsi 
produse procurate de la o distanță 
maximă de 70 km. În luna mai 2018, 
magazinul a fost lansat cu numai 23 
de producători, însă până la sfârșitul 
anului au fost încheiate contracte 
cu 69 de producători (produse 
de panificație, produse din carne, 
produse lactate, legume proaspete și 
prelucrate, fructe, ceaiuri, mirodenii, 
produse de artizanat). Cerințele legale 
pentru vânzarea în piață și vânzarea 
în magazin sunt diferite, de aceea 
producătorii mici trebuie să răspundă 
mai multor cerințe, dacă doresc să-și 
vândă produsele prin magazin. Noi 
sprijinim acest proces, lucrând, de 
asemenea, la creșterea numărului de 
clienți care vor să consume produse 
locale din diferite considerente: sunt 
proaspete, sănătoase, ecologice, 
reflectă tradițiile noastre, întăresc 
coeziunea socială și spiritul 

comunității, contribuie la dezvoltarea 
identității și prin cumpărarea lor 
clienții contribuie la conservarea 
naturii, la o viziune prosperă. 

Produsele sunt accesibile și pe 
www.helyenvalo.ro.

Participăm, de asemenea, și în 
proiectul „Responsabilul satului” 
finanțat de Ministerul Agriculturii 
din Ungaria, în cadrul căruia sunt 
organizate workshopuri pentru 
producători, iar noi avem ocazia 
să prezentăm ofertele magazinului 
Helyénvaló.

Magazinul 
„Helyénvaló” 
(Cumsecade)
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 Proiect:  Ediția a X-a a Festivalului 
Fructelor din regiunea Odorhei

Durata:
14-16 Septembrie 2018

Finanțatorul:
din mai multe surse

Biroul:
Odorheiu Secuiesc

Parteneri:
Asociaţia 
Székelygyümölcs - 
Asociaţia Prelucrătorilor 
de Fructe din Odorheiu 
Secuiesc

Festivalul Fructelor 
este destinat 
comunităților regiunii 
Odorhei, unde satele și 
comunele din zonă prezintă o 
varietate largă de produse din diferite 
tipuri de fructe locale. 

De câțiva ani, Festivalul Fructelor 
este organizat în același timp cu 
întâlnirea Caselor de Dans Popular 
din Transilvania, motiv pentru care 
oferta de produse locale se îmbină 
cu oferta culturală. În anul 2018, 
Festivalul Fructelor a ajuns la ediția 
a X-a, unde au fost prezente 12 
comunități: Cechești, Lupeni, Brădești, 

Fântâna Brazilor, 
Firtănuș, Firtușu, 

Dealu, Aluniș, Păltiniș, 
Chinușu, Satu Mare, Zetea. 

La eveniment au fost prezenți și 
reprezentanții rețelei Foodhub din 
Iași, Putna și Cluj Napoca, iar cinci 
dintre comunități au fost prezente la 
toate edițiile Festivalului Fructelor: 
Chinușu, Lupeni, Firtușu, Dealu și 
Păltiniș. 

În ultima zi a festivalului cele 12 
comunități au pregătit o dulceață din 
10 feluri de fructe pentru vizitatorii 
festivalului.

 Proiect:  Rețeaua de facilitatori în 
dezvoltarea de structuri 
asociative – COOP NET

Data începerii:
ianuarie 2017 - iunie 
2019

Buget:
55.167 dolari (doar 
bugetul Civitas)

Finanțatorul:
Romanian - American 
Foundation

Statutul Civitas în 
proiect:
Solicitant

Biroul:
Cluj-Napoca

Parteneri:
Fundația Centrul pentru 
Educație Economică și 
Dezvoltare din România 
(CEED), Centrul Român 
pentru Politici Europene 
(CRPE), Centrul de 
Mediere și Securitate 
Comunitară (CMSC), 
Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății 
Civile (FDSC)

Prin acest proiect oferim sprijin pentru 
înființarea a 25 de cooperative agricole 
și instruim 80 de persoane în domeniul 
înființării și funcționării eficiente a acestor 
structuri. Coop Net este o rețea care 
sprijină asocierea și colaborarea între 
fermierii din România. 

Scopul Coop Net este acela de a 
contribui la folosirea responsabilă și 
eficientă a unor surse de finanțare prin 
LEADER sau PNDR. Astfel, pregătim 
specialiști care să înființeze și să 
conducă asociații și cooperative agricole 
într-un mod sustenabil financiar și 
în folosul comunității. Prin inițiativa 
noastră vom instrui un grup de 80 
de persoane să înființeze structuri 
sustenabile destinate fermierilor și să 
ajute micii producători. Într-o primă 
fază, activitățile proiectului au vizat 
pregătirea experților GAL responsabili 
de alocarea fondurilor pentru înființarea 
de asociații și cooperative. A doua etapă 
a proiectului s-a adresat celor care au 
scris proiecte pentru a solicita bani de 
la GAL-uri. În prezent, ne aflăm în etapa 
a treia, în care ne adresăm celor care 

au câștigat finanțări cu proiectele 
scrise și depuse. A patra și ultima 
etapă se va adresa celor care conduc 
cooperativele (manageri și membri în 
structurile de conducere).

În primul an de implementare am 
ajuns deja la 57 de membri Coop 
Net. Membrii rețelei pot fi experți din 
cadrul GAL-urilor, persoane care scriu 
proiecte în calitate de solicitanți, dar 
și persoane care deja beneficiază de 
fonduri pentru înființarea de structuri 
asociative. Proiectul se adresează și 
cooperativelor înființate prin finanțări 
primite de la GAL-uri.

Bazat pe o abordare de lucru în rețea, 
proiectul prevede o serie de activități 
dedicate consultanților care doresc 
să implementeze proiecte dedicate 
dezvoltării de structuri asociative 
(training-uri, servicii de consultanță și 
asistență, întâlniri de lucru, secretariat 
permanent pentru acordarea de 
informații facilitatorilor, vizite de 
monitorizare a structurilor asociative 
susținute prin proiect).
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către Fondul Bethlen Gábor (BGA) 
din Ungaria. Programul întâlnirii a 
inclus prezentări teoretice şi ateliere 
practice, transmițând participanților 
informaţii despre posibilităţile de 
utilizare a plantelor medicinale în 
menţinerea sănătății, dar şi despre 
potenţialul lor economic și importanţa 
acestora în dezvoltarea comunităţii. 
De asemenea, printr-un alt proiect 
finanţat de BGA, a fost achiziţionat 
pentru Centrul de Competență un 
uscator solar format din trei module.

Modulele sunt demontabile și de 
aceea sunt uşor de transportat pentru 
a se putea instala în zone diferite, 
unde membrii comunităților create în 
proiect le pot folosi în comun pentru 
procesarea plantelor medicinale şi 
aromatice cultivate sau colectate.

 Proiect:  Asociaţia Grădina de Plante 
Medicinale din Ardeal

Durata:
Post implementare

Buget:
253 917 franci elvețieni

Finanțatorul:
Programul de Cooperare 
Elvețiano-Român 

Statutul Civitas în 
proiect:
Solicitant (coordonator 
program)

Biroul:
Odorheiu Secuiesc

Parteneri:
Fondul Bethlen Gabor 
(BGA)

Asociația a fost 
înființată pe 7 aprilie 
2017, cu participarea a 
46 de membri fondatori în cadrul 
proiectului „Grădina de Plante 
Medicinale din Ardeal - Integrarea 
socială a persoanelor defavorizate 
din mediul rural prin colectarea și 
procesarea sustenabilă a plantelor 
medicinale și aromatice”, coordonat 
de Fundația Civitas din Odorheiu 
Secuiesc și co-finanţat de Fondul 
pentru Parteneriat Elvețiano-Român. 
Scopul asociației urmărește sprijinirea 
şi promovarea cultivării, colectării și 
prelucrării sustenabile a plantelor 
medicinale și aromatice. 

Pe lângă 
reprezentarea 

intereselor membrilor, 
unul dintre obiectivele cele mai 

importante este promovarea 
prelucrării plantelor medicinale 
și aromatice pentru a crește 
profitabilitatea agriculturii 
tradiționale. De asemenea, integrarea 
persoanelor defavorizate va fi în 
continuare un aspect important al 
programelor asociației. 

Continuând Zilele porţilor deschise 
de la Centrul de Competenţă din 
Locodeni, în 2018 am organizat a 
treia ediţie a acestui eveniment, 
printr-un program finanţat de 
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 Proiect:  

Durata:
Iulie 2018 – 
Aprilie 2020

Buget:
97.870 EUR

Finanțatorul:
Programul Național de 
Devoltare Rurală 

Statutul  Civitas în 
proiect: Solicitant

Biroul:
Cluj-Napoca

Înființarea cooperativei 
producătorilor de cereale 
„Izvorul Fizeșului” din Cătina

Proiectul „Înființarea cooperativei 
producătorilor din sectorul vegetal 
din GAL Câmpia Transilvaniei” 
prevede sprijinirea cultivatorilor de 
cereale din GAL Câmpia Transilvaniei 
prin crearea unei personalități juridice 
care să le permită accesul la mai 
multe resurse și reducerea costurilor 
de producție.

Cooperativa „Izvorul Fizeșului” a fost 
înființată cu fonduri europene prin 
GAL Câmpia Transilvaniei cu sprijinul 
fundației Civitas, la sfârșitul lui 2018. 
Cei 10 membri fondatori au împreună 
aproximativ 1000 de hectare de 
teren pe care cultivă porumb, floarea 
soarelui, soia și grâu. Fundația Civitas 
îi sprijină pe acești producători cu 
asistență în implementarea planului 
de afaceri, găsirea unor 
modalități viabile de a 
funcționa pe piață, 
sprijin pe partea 
de organizare și 
management.

Prin acest 
proiect, urmărim 
dezvoltarea și 
implementarea 
unui plan de 
afaceri pentru 
cultivatorii de 
cereale, asigurarea 

de asistență în dezvoltarea și 
funcționarea internă a cooperativei 
și asigurarea de consultanță 
în atragerea de fonduri. Sediul 
cooperativei „Cultura Mare” se află 
în satul Cătina din comuna cu același 
nume.

Cooperarea producătorilor de cereale 
va permite investiții comune în 
tehnologia de care au nevoie pentru 
a-și îmbunătăți oferta de produse 
livrate pe piață, atât în ceea ce 
privește cantitatea, cât și calitatea. 
În prima fază se vor realiza vizite 
de documentare, focus-grupuri și o 
culegere de date relevante pentru 
piața alimentară, standardelor 
și bunelor practici în industria 
alimentară, date despre competitori 

sau branduri inovative 
pentru stabilirea valorilor 

interne, a numelui 
de marcă, pentru 

alegerea logo-
ului sau pentru 
elaborarea 
manualului 
de identitate 
– aspecte 
necesare pentru 

dezvoltarea 
ulterioară a 

cooperativei.

 Proiect:  

Durata:
Mai 2018 – 
Ianuarie 2020

Buget:
85.966,45 EUR

Finanțatorul:
Programul Național de 
Devoltare Rurală 

Statutul  Civitas în 
proiect: Solicitant

Biroul:
Cluj-Napoca

Fundația Civitas 
a venit în 2018 
în ajutorul 
producătorilor de 
fructe de pădure 
printr-un proiect 
care urmărește 
înființarea primei 
cooperative în 
acest domeniu din 
județul Cluj și dezvoltarea 
acesteia.
Proiectul se numește sugestiv 
„Înființarea și dezvoltarea unei 
cooperative a producătorilor de fructe 
de pădure pe teritoriul Asociației 
GAL Someș Transilvan”. Ulterior, 
cooperativa înființată a primit numele 
de „Arome Transilvane”. Prin această 
inițiativă se urmărește o mai bună 
integrare a fermierilor în lanțul 
agroalimentar, creșterea valorii 
adăugate a produselor agricole, 
promovarea lor pe piețele locale 
și în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare.

S-au pus bazele primei cooperative 
agricole a producătorilor de fructe 
de pădure de pe aria județului Cluj. 
Înființarea asociației vine la inițiativa 
Fundației Civitas  și a celor 9 membri 
fondatori, care cultivă şi procesează 
o gamă largă de fructe de pădure  
precum coacăze negre și roșii, 

zmeură, mure, 
agrișe, cătină 
albă etc. Membrii 
cooperativei 
provin din satele 
și comunele 

Lujerdiu, Sic, 
Borșa, Vișea.

Asociația își propune 
să ofere consumatorilor 

fructe din cultura proprie, dar 
și siropuri sau dulcețuri din fructe de 
pădure. Un alt țel al este acela de a 
susţine producătorii mici si mijlocii 
și de a încuraja noi fermieri să se 
orienteze spre producția fructelor de 
pădure.

Înainte de asociere, cei nouă membri 
fondatori au întâmpinat probleme 
precum deficitul tot mai acut al forței 
de muncă, posibilitatea de a-și găsi 
piață de desfacere. Motivul principal a 
fost cantitatea mică de fructe obținute 
de fiecare producător în parte, dar și 
cantitățile mari de fructe de pădure 
importate din străinătate. Prin 
această formă asociativă, cooperativa 
va încerca să rezolve aceste probleme 
prin centralizarea varietăților de 
fructe cultivate de membrii acesteia și 
de a facilita crearea unor puncte fixe 
și mobile de desfacere a produselor, 
pentru început, în Cluj-Napoca.

Înființarea cooperativei 
producătorilor de fructe de 
pădure „Arome Transilvane”
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Organizații
mentorate

Civitas Consulting a fost înființată în 
anul 2008 de către Fundația Civitas 
pentru Societatea Civilă. Beneficiile 
firmei sunt direcționate spre fundație, 
sprijinind realizarea proiectelor 
pentru dezvoltarea locală și a 
societății civile. 

Anul 2018 a însemnat din 
perspectiva rezultatelor, 16 
proiecte depuse în vederea 
finanțării lor prin PNDR și POR, 
precum și continuarea proiectelor 
depuse în anii anteriori în faza de 
implementare. 

Serviciile de consultanță în domeniul 
achizițiilor publice au reprezentat o 
pondere semnificativ crescută față 
de anii anteriori la nivelul activității 
noastre.    

Considerăm că cele mai notabile 
aspecte sunt reprezentate de 
depunerea unui proiect de mare 
anvergură dedicat înființării unui 
incubator de afaceri de importanță 
regională, precum și de conturarea 
unei noi formule pentru echipa 
noastră.

Civitas
Consulting

 Proiect:  

Durată: Iulie - 
Noiembrie 2018

Buget: 8429.14 lei 
din care contribuţia 
Municipiului Odorheiu 
Secuiesc 7500 lei

Finanțatorul:
Primăria Municipiul 
Odorheiu Secuiesc

Statutul  Civitas 
în proiect: 
Solicitant

Biroul:
Odorheiu Secuiesc În ziua de azi alimentația corectă și 

sănătoasă este cel mai important 
subiect atunci când se discută despre 
stilul de viață sănătos. Este de dorit 
ca tinerii să fie informați despre 
posibilitățile prin care își pot asigura 
alimente din surse sigure. Prin proiect 
am urmărit conștientizarea rolului 
consumului de produse proaspete 
naturale locale în rândul elevilor de 
liceu.

În cadrul proiectului am 
desfășurat o campanie de 

informare despre efectele și 
beneficiile consumului de produse 

proaspete naturale locale. Campania 
de conștientizare a constat în 7 
prezentări interactive în 7 licee din 
Odorheiu Secuiesc, organizând 
degustări de produse locale, respectiv 
distribuind participanților pachete cu 
produse locale. De asemenea, a fost 
editată o broșură destinată elevilor, 
despre alimentația sănătoasă, cu 
exemple de produse locale care pot fi 
utilizate în alimentația zilnică. Broșura 
a fost tipărită în 200 de exemplare şi 
a fost distribuită elevilor participanți 
în proiect, respectiv cadrelor didactice 
din licee. 

Numărul participanților la proiect: 
210 elevi, 14 profesori, 20 voluntari 
(inclusiv echipa de proiect).

Păstrarea sănătății noastre 
prin produse proaspete 
naturale locale
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Cristina BADEA
Economist

Andreea OLTEANU
Economist

DÉNES Lajos-Géza
Dir. executiv și financiar

BARTHA-PÁL Csaba
Manager proiect

BÁLINT Magdolna
Consilier

KIS Zoltán
Director programe 

BÁKAI Magdolna
Manager proiect

MOLNOS Zsuzsánna
Asistent proiect

MOLNÁR Judith
Director programe

MENYHART Sarolta
Asistent proiect

SZOTYORI Anna-Mária
Manager proiect

BUCUR Bernadett
Asistent proiect 

MIHÁLY István
Asistent proiect
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Gheorghiță TODICA
Coordonator proiect

Alexandra NAE
Asistent proiect

BÁLAZS Evelin
Asistent proiect

CSORBA Zsuzsi
Asistent proiect

LAZLO Edit
Asistent proiect

SZABÓ Csaba 
Asistent proiect

Andrei LUCACIU
Intern

Silvana SURULESCU
Coordonator proiect

Ruxandra SIDOR
Coordonator proiect

Simona BARTIȘ
Coordonator proiect

GABOS Izabella
Secretar Administrativ

Gabriela Lupea
Economist

Loredana LAZA
Economist

BODI Brigitta
Secretar Administrativ

Raluca DROZAN
Expert grup țintă

DOBAI Margit
Director comerical

DÉNES Izabella
Asistent comercial

CSIKI Kinga-Katalin
Asistent comercial

Echipa noastră

BALOGH Márton
Director Regional

KISS Emese
Director Economic

Carmen CIOBANU 
Director program

Valentin FILIP 
Director program

Andreea SUCIU
Director program

KOLUMBÁN Gábor
Președinte board

SMARANDA Enache
Membru board

ECKSTEIN KOVÁCS Péter
Membru board

BAKK Miklós 
Membru board

HAJDÓ Csaba
Membru board

ORBÁN Árpád
Membru board
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Gabriela DEMIAN
Coordonator

proiect

Adrian M. POPA
Coordonator

proiect

Alexandra ANGHEL
Coordonator

proiect

Antoneta STATE
Coordonator

proiect

Anca ODOBLEJA
Coordonator

proiect
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 

(POCU) Raportul financiar

Venituri  5,172,526 lei
Fonduri nerambursabile din surse publice 3,333,441 lei      64% •
Fonduri nerambursabile din surse private 1,460,786 lei      28% •
Donații, sponsorizări (persoane fizice și companii), dobânzi    45,613 lei        1% •
Dividende  137,812 lei        3% •
Venituri din activități economice  142,641 lei        3% •
Alte venituri      52,233 lei        1% •

 

Cheltuieli  4,282,670 lei
Cheltuieli cu derularea proiectelor 3,825,122 lei      89% •
Cheltuieli administrative     457,548 lei      11% •

Rezultat net  889,856 lei

Partenerii naționali

Fi
na

nț
at

or
i

Asociația Centru Harghita de Inovare 
și Incubare în Afaceri din Miercurea 
Ciuc

Asociația Centrul pentru o Societate 
Durabilă

Asociația Reciproca

Centrul de Mediere și Securitate 
Comunitară (CMSC)

Centrul pentru Educație Economică și 
Dezvoltare din România (CEED)

Centrul pentru Politici Publice 
(CENPO)

Centrul Român pentru Politici 
Europene (CRPE)

Comuna Cornești

ACFI-FIAS (Belgia)

Comité Européen de Coordination (Belgia)

Coopérative d’Initiative Jeunes (Franța)

Fundació Privada Trinijove (Spania)

Comuna Geaca

Cooperativa Agricolă „Miere de 
Câmpie”

Fundația Casa Tranzit

Fundația Creștină Diakonia

Fundația Open Fields

Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile (FDSC)

Grupul de Consultanță pentru 
Dezvoltare (DCG)

Iceberg Consulting SRL

Junior Achievement România (JAR)

Asociația Pomicultorilor și 
Prelucrătorilor de Fructe din Odorhei

Magazinul cu produse locale 
„Helyénvaló”

Întâlnirea caselor de Dans Popular din 
Transilvania

Municipiul Alba Iulia

PFA Stoian Vasile

Primăria Municipiului Odorheiu 
Secuiesc

Școala Gimnazială Geaca

World Vision România

Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka” (Polonia)

PREPARE

SYTY (Finnish Village Action Association)

Fondul Bethlen Gabor (Ungaria)

Partenerii internaționaliFinanțatori și parteneri



Birou Cluj-Napoca
str. Eremia Grigorescu, nr. 77

400304 Cluj-Napoca, județul Cluj

tel. +40-264-590.554
tel./fax +40-264-590.555

office@civitas.ro

Birou Odorheiu Secuiesc
str. Solymossy, nr. 29

535600 Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita

tel./fax +40-266-218.481
office.udv@civitas.ro


