
2019

RAPORT 
ANUAL
Birou Cluj-Napoca
str. Eremia Grigorescu, nr. 77
400304 Cluj-Napoca, judeţul Cluj
tel. +40-264-590.554
tel./fax +40-264-590.555
o�ce@civitas.ro

Birou Odorheiu Secuiesc
str. Solymossy, nr. 29
535600 Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita
tel./fax +40-266-218.481
o�ce.udv@civitas.ro

2019
raport 
anual



cuprins

Antreprenoriat și economie socială
  NOI Antreprenori: 38 de proiecte inedite, inovatoare 
  8 business-uri sprijinite de către Fundaţia Civitas prin proiectul Start-up@CENTRU
  Antreprenoriat social în comunităţi locale
  36 de afaceri au fost create prin SPEED

Dezvoltare comunitară și bună guvernare
  Mintenașii. Oameni cu fapte bune 
  Tabere educaţionale pentru copiii din Geaca și Cornești
  Ceaiul – O cană de sănătate
  Liceele agricole: hub-uri de învăţare pentru tinerii interesaţi de agricultură
  
Dezvoltare economică rurală
  FoodHub: peste 230 de producători locali își comercializează produsele prin aceste 
  iniţiative
  Magazinul Helyenvalo (Cumsecade): un punct de întâlnire între producătorii locali și     
  consumatorii din Odorheiu Secuiesc
  Nod Verde: produse locale livrate acasă sau la birou
  Coop Net: reţeaua care pregătește specialiști să conducă cooperative agricole
  Cooperativa Agricolă Izvorul Fizeșului: 9 producători de cereale și plante oleaginoase 
  din Cătina
  În�inţarea și dezvoltarea unei cooperative pentru crescătorii de animale din GAL   
  Câmpia Transilvaniei
  Glasu’ Nost: vocea micilor producători în economia locală
  Arome Transilvane, prima cooperativă a producătorilor de fructe de pădure din judeţul Cluj
  Crama Ulm: vinurile cooperativei dezvoltate în Valea Crasnei și Barcăului
  Asocierea crescătorilor de animale de pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Someș-Nadăș
  Festivalul Fructelor din Odorhei, eveniment cu tradiţie de 11 ani
  Grădina de Plante Medicinale din Ardeal
  Facilitator de dezvoltare comunitară pentru domeniul agricol
  
Consolidarea societăţii civile
  Vote4Europe: cum convingem tinerii să iasă la vot?
  ROAD: despre puterea lucrului în comun și   valoarea colaborării cu parteneri pasionaţi   
  de dezvoltare rurală
  

Organizaţii mentorate
  Civitas Consulting

Rezultate �nanciare 

DE  

De mai bine de două decenii derulăm programe și proiecte în domeniul dezvoltării 
locale și regionale - totul pentru a genera modele de succes care să aducă 
bunăstare comunităţilor din jurul nostru. 

Credem cu tărie că oamenii își pot schimba în bine viaţa de zi cu zi atunci când se 
implică în programe inovatoare, sustenabile și cu impact în societate. Aducem în 
același loc autorităţile și cetăţenii pentru a transforma iniţiativele în proiecte și 
oportunităţile de dezvoltare în bunăstare. Ne preocupă economia socială și 
antreprenoriatul și dezvoltăm structuri sustenabile, pregătite să facă faţă 
provocărilor pieţei. Prin iniţiativele desfășurate, ajutăm comunităţile rurale pentru ca 
membrii lor să conștientizeze resursele existente și să le folosească într-un mod 
responsabil. 

Astfel, proiectele și programele noastre se încadrează în patru domenii:
 - dezvoltare comunitară și bună guvernare
 - antreprenoriat și economie socială
 - consolidarea societăţii civile
 - dezvoltare economică rurală
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ANTREPRENORIAT
ȘI ECONOMIE
SO CIALĂ

Am avut un an di�cil, dar plin de rezultate  și satisfacţii. 
Am continuat proiecte mari demarate în anii trecuţi, așa 
cum este cazul reţelei de food hub-uri și a startup-urilor 

dezvoltate prin Programul Operaţional Capital Uman. Am 
continuat și colaborarea cu reţeaua de școli agricole, 

precum și iniţiativele de dezvoltare locală.

Proiectele vor acoperi și o parte din activităţile din 
anul 2020, alături de alte noi iniţiative, de o 
anvergură mai mică, dar la fel de importante 
pentru comunităţile locale și instituţiile partenere 
cu care lucrăm. Și în acest an am continuat 
tradiţionalul Festival al Fructelor, organizând o 
nouă ediţie la Odorheiu Secuiesc. 

Provocările care apar în faţa societăţii civile din 
România sunt în creștere. De la an la an, este tot 
mai di�cil pentru organizaţii să asigure 
sustenabilitatea activităţii, să-și menţină 
orientarea strategică și �delitatea faţă de sistemul 
de valori care constituie baza acestora. Nici 
fundaţia noastră nu face excepţie de la acest 
trend.
Într-o lume dominată de crize, unde teama 
existenţială este prezentă în �ecare zi, ne 
străduim să rămânem o oază de speranţă în 
slujba vieţii. Suntem ferm convinși că afacerile 
bazate pe conectarea între producători și 
consumatori, alături de cooperativele nou create, 
oferă soluţii pentru o viaţă locală mai sigură și mai 
sustenabilă. 

Am continuat să ne apropiem de economia de 
piaţă și sfera antreprenorială, însă procesul e mult 
mai anevoios și mai di�cil decât ne-am așteptat. 
Vom continua aceste iniţiative deoarece credem 
în puterea antreprenoriatului social, știind că sfera 
economiei sociale oferă noi posibilităţi, unde 
putem valori�ca experienţa noastră de pionierat 
în domeniul în�inţării întreprinderilor sociale.

Bazându-ne pe experienţa profesională 
instituţională, pe infrastructura și �nanţele stabile 
ale organizaţiilor, dar și pe devotamentul colegilor 
din fundaţie, vom continua și în anul următor să 
implementăm strategia noastră privind 
dezvoltarea locală bazată pe comunităţi. Privim 
cu încredere la noile provocări și oportunităţi care 
ne așteaptă.

 
Gábor Kolumbán
Președintele Fundaţiei Civitas pentru Societatea 
Civilă

Dezvoltăm structuri de 
economie socială 
sustenabile, pregătite 
să facă față provocărilor 
pieței. 

Promovăm antreprenoriatul 
și economia socială în 
România.



Durată: ianuarie 2018 - februarie 2021
Buget: 8.900.412,34 RON
Finanţator: Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capital Uman, 
POCU/82/3.7/104273
Status Civitas: Iniţiator proiect
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: Grupul de Consultanţă pentru 
Dezvoltare DCG, Centrul pentru Politici 
Publice (CENPO)

Cuvântul anului pentru Noi Antreprenori a fost 
creştere. Am început 2019 cu anunţarea 
câştigătorilor concursului de planuri de afaceri - 
38 de proiecte inedite, inovatoare și cu grijă faţă 
de mediu. Idei din domenii cât mai diverse, de la 
service auto, fabricarea de jocuri şi jucării, IT, 
servicii de instalaţii, programare şi robotică pentru 
copii, până la restaurante, reparaţii parapante sau 
educaţie.

38 de �rme colaboratoare au găzduit 
antreprenorii în stagii de practică şi astfel am 
crescut comunitatea cu înregistrarea afacerilor şi 
semnarea contractelor de subvenţie. De aici a 
început partea cea mai grea - implementarea 
planurilor de afaceri şi acordarea unei �nanţări 
totale în 2019 de 2.383.282,50 lei.

Activitățile 
din proiect, 
impact mult 
mai mare 
asupra 
ecosistemului 
creat
Rezultatele primilor doi ani de implementare a 
proiectului s-au dus dincolo de impactul şi 
bene�ciile asupra antreprenorilor care au câştigat 
�nanţare. Am învăţat că funcţionează efectul de 
spillover, procesul prin care activităţile din proiect 
au avut un impact mult mai mare asupra 
ecosistemului creat: traineri care şi-au dezvoltat 
programe noi şi şi-au descoperit noi abilităţi; 
mentori care au devenit colaboratori sau clienţi ai 
startup-urilor; antreprenori care au fost propulsaţi 
înspre programe de incubare şi fonduri de investiţii; 
asupra unui segment al societăţii sau economiei 
prin diseminarea exponenţială a conceptelor, 
ideilor, cunoștinţelor și a diferitelor tipuri de capital 
create.

În următorul an, startup-urile își vor continua 
activitatea de implementare a planurilor de afaceri 
în vederea atingerii pragului de venituri de 30% din 
valoarea avansului primit, pentru a primi a doua 
tranşă. Ne propunem creşterea ecosistemului şi a 
comunităţii deja formate şi crearea unei serii de 
laboratoare de lucru pentru dezvoltarea lor 
antreprenorială.

NOI ANTREPRENORI:  38 DE PROIECTE INEDITE,  
INOVATOARE 



A
Călin Ilea
Fotograf & Antreprenor Photo Squad

„Flow exista deja, însă ar � rămas la stadiul de concept 
fără sprijinul Civitas. A fost, de la început, un program 
foarte bine gândit. Mai întâi ne-a format abilităţile, ne-a 
pus în contact cu lumea “reală” de business și ne-a oferit 
suport și instructaj în elaborarea planului de afaceri. Apoi, 
a investit încredere și susţinere, atât din punct de vedere 
�nanciar, prin acordarea fondurilor de minimis celor care 
au obţinut punctajul necesar, cât și prin oferirea de 
suport moral, mentorat și, mai ales, răspuns la orice 
întrebare legată de orice aspect al afacerii noastre.
Oportunitatea oferită de Civitas a făcut un vis să devină 
realitate, oferindu-i un cadru, o structură, precum și 
perspective realiste de viitor. Sper să poată bene�cia cât 
mai mulţi antreprenori de astfel de șanse”.

Ioana Urs
Antreprenor Flow Communication

„Fundaţia Civitas și proiectul NOI Antreprenori au fost 
declicul care m-au pus în mișcare și care m-au făcut să 
spun acum ori niciodată. Cursurile oferite au fost 
excelente, trainerii au dat dovadă că sunt profesioniști și 
se adaptează celor ce îi ascultă. Sesiunile de coaching au 
fost revelatoare în unele aspecte”.

Laura Chirilă
Antreprenor InstaSunLAV

Gabriel Dincuţă
Antreprenor NEXT ENGINEERING

„Sunt recunoscător că nu a trebuit să învăţ singur totul de 
la zero și că am reușit cu ajutor să evit multe capcane 
�nanciare. Suma de bani obţinută prin concursul de 
planuri de afaceri mi-a permis să încep afacerea mult mai 
repede decât aș � reușit din fonduri proprii”.

Alexandra Ungurean
Antreprenor Alun art - Birou de arhitectură și tiny 
home design

„Dacă arhitectura este o unealtă care îmbunătăţește vieţi, 
atunci antreprenoriatul reprezintă posibilitatea de a folosi 
această unealtă într-un mod creativ. Viziunea mea e să 
folosesc o perspectivă sustenabilă pentru a proiecta și 
construi mici module cu impact pozitiv, dar și pentru a face 
spaţiul de locuit su�cient de compact pentru a � amplasat 
oriunde, fără a lăsa vreun impact asupra mediului.”

„Mi-am dorit întotdeauna să fac ceea ce îmi doresc, fără 
bătaia de cap a unui program �x de 8 ore. Am ales să mă 
exprim prin fotogra�e, acum mai bine de 15 ani, atunci 
când statutul de angajat era maximul la care puteam spera. 
Între timp fotogra�a și piaţa de la noi s-au schimbat foarte 
mult. Nu mai poţi trăi doar din pasiune, fără niște cunoștinţe 
de bază despre antreprenoriat, despre cum îţi construiești 
dar, mai ales, cum îţi menţii o afacere”.

8 BUSINESS -URI SPRIJINITE DE FUNDAŢIA CIVITAS PRIN 
PROIECTUL START-UP@CENTRU

Pentru Start-up@CENTRU,
2019 a însemnat: 

planuri de afaceri 
de�nitivate și funcţionale

sume de minimis în valoare totală de

 

RON

vizite de 
monitorizare ale 
antreprenorilor

 școli de afaceri

antreprenori

Curaj, pasiune și nevoie de schimbare – 
trei constante care se regăsesc în �ecare idee de 
business

Perioadă: ianuarie 2018 - ianuarie 2021
Buget: 11.887.011,47 RON
Finanţator: Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capital Uman, 
POCU/82/3/7/105851 
Status Civitas în proiect: Partener
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: Iceberg Consulting SRL, Municipiul 
Alba Iulia și Grupul de Consultanţă pentru 
Dezvoltare (lider de parteneriat)

Start-up@CENTRU sprijină antreprenorii din Regiunea 
Centru a ţării pentru a-și dezvolta abilităţi 
antreprenoriale, dar și pentru a în�inţa și susţine 
întreprinderi cu pro�l non-agricol din mediul urban. În 
2018 au fost organizate cursuri de antreprenoriat, dar și 
un concurs de planuri de afaceri prin care au fost 
selectaţi 48 de antreprenori pentru a primi �nanţare. 

Cele 8 afaceri sprijinite de Fundaţia Civitas sunt iniţiate 
de oameni pasionaţi, care și-au făcut curaj să își urmeze 
visurile sau care, pur și simplu, vor să aducă plus valoare 
în societate și să facă bine celor din jur. O parte dintre 
business-uri pornesc de la o nevoie colectivă resimţită în 
cadrul orașului - �e că este vorba despre dimensiunea 
redusă a orașului sau de resursele limitate pe care 
acesta le are, unele persoane sunt motivate să aducă 
schimbare în jur și să iniţieze �x ceea ce lipsește. 
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Gindele Gabor, 
Gindebit
Cercetare și inovare în domeniul gravării

„Pe lângă sprijinul �nanciar, mi-au fost de mare folos 
discuţiile de mentorat, cele principiale şi cele referitoare la 
cifre exacte. Am avut un mentor foarte bun, îi mulţumesc şi 
pe această cale lui Florin Şomodi. Le mulţumesc și 
oamenilor din Fundaţia Civitas şi al colaboratorilor pentru 
încrederea în mine şi în planul meu de afaceri”.

Barna Gergo
Sodiso Research

Soluţii digitale de cercetare în știinţe sociale
„Să �u antreprenor înseamnă să am libertatea să �u 
creativ, să propun și să realizez proiecte care mă 
interesează, care mă de�nesc și care corespund cu 
obiectivele și sistemul de valori propriu. Este foarte 
importantă pentru mine independenţa profesională și cea 
�nanciară”. 

Majos Balint
Trewoo Production
Atelier de producţie mobilă din lemn recuperat

„Datorită Fundaţiei Civitas am primit informaţiile necesare 
despre programul România Start Up Plus, iar la cursul de 
formare antreprenorială am a�at aspecte foarte 
importante legate de viaţa unui antreprenor și de 
provocările pe care trebuie să le depășească zilnic. Fără 
acele informaţii, nu cred că aș � putut avea aceleași 
rezultate”.

Szerdai Norbert
 Bivouac Adventures
„Am hotărât să devin antreprenor pentru a-mi transforma 
hobby-ul în pro�t. Cred foarte mult în bene�ciul serviciului 
oferit și astfel pot să contribui la progresul individual al 
participanţilor”.

Toga Gergo
Steamwash and clean
În�inţare eco-spălătorie auto  
„Am devenit antreprenor pentru a construi ceva pe 
termen lung și pentru a lua propriile mele decizii în ceea 
ce vreau să fac”.

Kali Szabolcs Barna, 
Kali Host
Cazare pentru vacanţe și perioade de scurtă 
durată în Tg.Mureș
„Sunt antreprenor în domeniul turismului pentru că îmi 
place să cunosc oameni noi, iar viaţa are mai mult sens în 
relaţie cu ceilalţi oameni. Fundaţia Civitas m-a ajutat prin 
training și prin sprijinul acordat - am primit prieteni noi și 
pentru asta sunt recunoscător.”

Mathe Daniela 
Health & Harmony Therapy
„Prin acest business pot să ajut foarte mulţi oameni - să 
le aduc informaţii noi și să le ofer sfaturi și proceduri. 
Vreau să-mi dezvolt afacerea, dar și să fac bine în jurul 
meu”.

Mathe Adriana 
Alomszelet Butik
Pâine, prăjituri și produse proaspete de 
patiserie în Miercurea Ciuc

„Decizia de a deveni antreprenor a fost motivată de 
dorinţa de a mă remarca pe plan local cu produse de 
cofetărie realizate în mod clasic, fără a utiliza materii 
prime prefabricate. Pentru mine, antreprenoriatul este în 
strânsă legătură cu domeniul cofetăriei, iar dacă nu aș � 
descoperit pasiunea pentru prepararea dulciurilor, 
hotărârea de a deveni antreprenor nu ar � existat”.

Adrian Șarlea 
Landscape Universal

Activităţi de întreţinere peisagistică
„Motivele pentru care am ales să �u antreprenor sunt 
libertatea și posibilităţile nelimitate de creștere pe toate 
planurile. Cu ajutorul Fundaţiei Civitas, prin prisma 
proiectului pe care l-am implementat împreună, m-am 
apropiat mai mult de asta, iar curând o să renunţ la 
statutul de angajat”.

Incze Zsuzsa
Outdoor Adventure

„Am devenit antreprenor �indcă este cea mai bună 
modalitate să pun în practică ideile mele, să-mi împing 
limitele personale și să am control asupra timpului meu”.

Daniela Suhanea
Intelligent Digital Solutions
E-commerce & servicii de marketing și comunicare
„Am devenit antreprenor pentru libertatea de a construi o 
afacere după propriile dorinţe, credinţe și valori. Fără 
restricţii de viziune sau fără in�uenţa altcuiva. Gândirea 
critică, responsabilităţile și libertatea de creaţie sunt cele 
care mă motivează să încerc să �u azi mai bună ca ieri.
Membrii echipei Fundaţiei Civitas m-au ajutat să văd 
soluţii acolo unde credeam că nu sunt. Fără aceste noi 
direcţii, visul meu s-ar � oprit la stadiul de proiect”.

Mirela Murar
Antares Pro Consulting
Servicii de consultanţă pentru afaceri și 
management
„Am ales să devin antreprenor după un moment greu din 
viaţa mea personală. Astfel, m-am reorientat profesional în 
încercarea de a mă autodepăși - concurenţa cea mai mare 
a fost chiar lupta cu neputinţa mea. Decizia a venit inclusiv 
din curiozitate: poate o persoană cu condiţii restrictive de 
socializare și muncă să acceseze un program de 
�nanţare? Am intrat în program și am urmat toţi pașii, am 
câștigat proiectul și am obţinut �nanţare pentru ideea 
mea”.

Mate Lehel 
Kalapos Gasztro Pub, Odorheiu Secuiesc
„Am bene�ciat inclusiv de cursuri și sesiuni de mentorat 
pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. E extrem de 
liniștitor să ai pe cineva la care să apelezi atunci când te 
confrunti cu probleme pe care nu știi cum să le rezolvi 
singur. Te poţi baza pe experienţa profesională a acestei 
persoane pe tot parcursul implementării proiectului, iar 
lucrurile par că decurg mult mai ușor așa.”

Ancuţa Berindei
Piticii Zâmbăreţi, loc de joacă pentru copii
„Nu există un loc de joacă în Câmpeni, iar asta m-a motivat 
foarte mult să �u eu cea care schimbă acest lucru. Îmi 
doresc să ofer copiilor, dar și părinţilor o viaţă mai ușoară și 
mai frumoasă. Vreau ca acest loc de joacă să le ofere 
părinţilor siguranţa că al lor copil se dezvoltă intelectual și 
emoţional, socializează și se bucură de activităţi recreative 
și distractive. Totul într-un mediu sigur, care nu îi pune viaţa 
în pericol.”
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ANTREPRENORIAT SO CIAL ÎN COMUNITĂŢI LO CALE

Perioadă: decembrie 2019 - decembrie 2021
Buget: 226.229 euro
Finanţator: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și 
Formării Profesionale, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, 
Parteneriate strategice – Educaţia Adulţilor, programul ERASMUS +
Status Fundaţia Civitas: Coordonator proiect
Parteneri: Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială (Cluj-Napoca), Asociaţia 
Centrul pentru Legislaţie Nonpro�t CNLR (București), Consorzio Materahub Industrie 
Culturali e creative (Italia), Synthesis Center for Research and Education Limited 
(Cipru), Diesis Coop (Belgia)

Ne plac oamenii care își doresc să schimbe în bine comunităţile din jurul lor și îi încurajăm în acest 
proces de învăţare. Prin Antreprenoriat social în comunităţi locale sprijinim antreprenorii care au idei 
inovatoare și vor să dezvolte afaceri cu impact social în comunităţile locale din care provin. Alături de 
cei 5 parteneri din program, vom organiza programe de incubare pentru 60 de antreprenori din 
România, Italia și Cipru pentru a-și îmbunătăţi competenţele antreprenoriale - vom dezvolta  astfel 
instrumente de învăţare pe care le vom promova în cele patru ţări partenere, dar și la nivel european.

Ne dorim să creăm modele de incubare pentru afacerile cu impact social, care să devină mai apoi 
funcţionale la nivel naţional în România, Italia și Cipru. Cu ajutorul partenerului din Belgia și a studiilor 
de dezvoltare antreprenorială pe care le vom realiza, vom crea un model integrat de incubare dedicat 
antreprenorilor din afara ţărilor din proiect. Prin cele două traininguri transnaţionale pe care le vom 
organiza, vom realiza un transfer de cunoștinţe, metode și instrumente care vor ajuta la dezvoltarea 
comunităţilor locale din aceste ţări și care vor genera ulterior locuri de muncă.

În luna decembrie a anului 2019 s-a desfășurat la Cluj Napoca prima întâlnire transnaţională de 
management și implementare a proiectului, la care au participat reprezentanţii organizaţiilor partenere.

”Credem că afacerile cu un impact social 
puternic sunt soluţii inovatoare pentru 
bunăstarea comunităţilor, care pot genera locuri 
noi de muncă. Proiectul Antreprenoriatul social în 
comunităţile locale pune accent pe orientarea 
adulţilor către programe de incubare adaptate 
mediului de afaceri, precum și pe accesul la 
instrumente inovatoare de �nanţare”

Simona Bartiș, coordonator proiect

36 DE AFACERI AU FOST CREATE PRIN SPEED

Durată: ianuarie 2018 – ianuarie 2021
Buget total: 10.683.494 lei
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU 
2014-2020)
Status Civitas: Iniţiator proiect
Birou: Odorheiu Secuiesc
Parteneri: Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri

Anul 2019 a reprezentat o nouă etapă pentru proiectul SPEED (Spre o Economie E�cientă și 
Dezvoltată) în care antreprenorii au bene�ciat de informare, consiliere și mentorat din partea Fundaţiei 
Civitas și a partenerilor din program. Astfel au fost în�inţate 36 de afaceri care acoperă domenii foarte 
variate de activitate – proiectul s-a adresat persoanelor interesate să își deschidă o afacere 
non-agricolă într-un oraș din judeţele Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Mureș și Sibiu.

Antreprenorii au primit susţinere din partea noastră în tot acest demers – au fost create 76 de locuri noi 
de muncă și au fost demarate activităţile economice. Proiectul intră în faza �nală în 2020 și ne dorim ca 
�ecare afacere să reziste în timp și să se dezvolte inclusiv după terminarea proiectului.

„Ne-am bucurat de �ecare dată atunci când a fost 
inaugurată o afacere, cu atât mai mult cu cât am 
avut posibilitatea să sărbătorim alături de 
antreprenori. E tare bine să te oprești din când în 
când și să apreciezi succesul comun”. 
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e Proiectele vor acoperi și o parte din activităţile din 
anul 2020, alături de alte noi iniţiative, de o 
anvergură mai mică, dar la fel de importante 
pentru comunităţile locale și instituţiile partenere 
cu care lucrăm. Și în acest an am continuat 
tradiţionalul Festival al Fructelor, organizând o 
nouă ediţie la Odorheiu Secuiesc. 

Provocările care apar în faţa societăţii civile din 
România sunt în creștere. De la an la an, este tot 
mai di�cil pentru organizaţii să asigure 
sustenabilitatea activităţii, să-și menţină 
orientarea strategică și �delitatea faţă de sistemul 
de valori care constituie baza acestora. Nici 
fundaţia noastră nu face excepţie de la acest 
trend.
Într-o lume dominată de crize, unde teama 
existenţială este prezentă în �ecare zi, ne 
străduim să rămânem o oază de speranţă în 
slujba vieţii. Suntem ferm convinși că afacerile 
bazate pe conectarea între producători și 
consumatori, alături de cooperativele nou create, 
oferă soluţii pentru o viaţă locală mai sigură și mai 
sustenabilă. 

Retrospectiva anului 2019DEZVOLTARE COMUNITARĂ 
ȘI  BUNĂ GUVERNARE

Aducem în același loc 
autoritățile publice și 
cetățenii pentru a pune 
în practică inițiative 
care să genereze 
bunăstare în comunități.

MINTENAȘII .  OAMENI CU FAPTE BUNE 

Durată: Septembrie 2017 - Septembrie 2020
Buget: 10.201.483,22 RON
Finanţator: Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Status Civitas: Iniţiator proiect
Biroul: Cluj-Napoca
Parteneri: Asociaţia Centrul pentru o Societate 
Durabilă, Comuna Geaca, Fundaţia Creștină 
Diakonia, Comuna Cornești, Școala Gimnazială 
Geaca

Proiectul Măsuri integrate pentru comunităţi 
marginalizate din Câmpia Transilvaniei urmărește să 
dezvolte comunităţile din Geaca și Cornești și să ofere un 
acces mai bun la educaţie și piaţa muncii, dar și la servicii 
sociale și medicale. Scopul proiectului constă în 
educarea oamenilor din comunitate astfel încât aceștia să 
�e capabili să își rezolve singuri problemele prin 
comunicare și cooperare.

În continuare, în următorul an de implementare, vom 
organiza din nou evenimente dedicate comunităţilor din 
Geaca și Cornești. Ne dorim ca cel puţin 300 de persoane 
să bene�cieze de servicii integrate, medicale și sociale și 
alte 100 să participe la cursuri de formare profesională.

Prin aceste programe încercăm să formăm obiceiuri de 
învăţare astfel încât participarea la cursuri să devină o 
rutină �rească pentru oamenii din Geaca și Cornești. Este 
un proces mai greoi pentru că trebuie să schimbăm 
anumite percepţii cu care aceștia se confruntă. În același 
timp, trebuie să găsim o modalitate de funcţionare 
potrivită pentru bene�ciari pentru ca aceștia să simtă că 
este în avantajul lor să participe la iniţiative de acest gen. 
Trebuie să îi motivăm și să îi determinăm să se implice în 
acest program pentru a bene�cia de condiţii mai bune de 
trai. Cursurile de formare profesională vizează meserii 
precum electrician, brutar, mecanic, zidar, patiser, coafor 
sau îngrijitor bătrâni, iar prin intermediul lor ne dorim ca 
peste 200 de persoane să aibă mai multe șanse de 
angajare și implicit să aibă acces la o viaţă mai bună. 

persoane au bene�ciat de 
servicii integrate

persoane care au participat la 
cursuri de cali�care

150
36

persoane au fost mediate 
pentru a � angajate

copii ce au participat la activităţile de tip 
after school din cadrul HUB-ului 
educaţional (au lucrat la revista școlii, 
au mers în tabere sau s-au implicat în 
trupa de teatru)

44
40

persoane au bene�ciat de 
servicii medicale și sociale

 afaceri ce au fost în�inţate

160
11

evenimente dedicate Zilei Comunităţii în 
Geaca și Cornești2

- campanii de conștientizare
- workshopuri de conștientizare pentru importanţa 
   meșteșugurilor tradiţionale
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TABERE EDUCAŢIONALE PENTRU COPIII  DIN GEACA ȘI  
CORNEȘTI

Durată: iulie 2018 - august 2020
Buget: 80.000 USD
Finanţator: Fundaţia Open Society Institute
Status Civitas: Iniţiator
Birou: Cluj-Napoca

Ne dorim să educăm copiii din cele două comunităţi marginalizate din judeţul Cluj, astfel încât aceștia 
să �e capabili să își rezolve singuri problemele prin comunicare și cooperare. Copiii învaţă astfel în 
timpul jocurilor să găsească soluţii problemelor și își îmbunătăţesc abilităţile de memorare și atenţie. 
Învaţă să coopereze, să negocieze și să se joace după reguli, lucru care poate � replicat mai apoi în 
situaţiile concrete de zi cu zi.

În anul 2019, împreună cu Fundaţia Open Society Institute am derulat două activităţi importante:
- 30 de copii din două comunităţi marginalizate, Geaca și Cornești, au bene�ciat de o experienţă unică 
într-o tabără organizată prin intermediul proiectului: English adventure camp din Poiana Brașov.
- a fost demarată analiza de impact a programului educaţional. Prin această activitate, ne dorim să a�ăm 
modul în care hub-ul educaţional ajută copiii din cele două comunităţi.
În continuare, vom derula cursuri pentru profesorii școlilor din Geaca și Cornești, vom �naliza analiza de 
impact și vom organiza o nouă tabără de vară pentru același număr de copii. 

CEAIUL – O CANĂ DE SĂNĂTATE

LICEELE AGRICOLE PREGĂTESC FERMIERII  DE MÂINE

Durată: Ianuarie 2018 – Decembrie 2021
Buget: 250.000 USD
Finanţator: Romanian American Foundation
Status Civitas: Iniţiator
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: World Vision, Junior Achievement România, Centrul pentru Educaţie 
Economică și Dezvoltare din România, Centrul Român pentru Politici Europene

Liceele agricole pregătesc fermierii de mâine este un program care oferă elevilor contextul potrivit 
pentru a-și dezvolta abilităţi de antreprenoriat și pentru a � la curent cu ce se întâmplă în agricultură, 
dincolo de cursuri și studii de specialitate. O componentă importantă a acestui program sunt vizitele 
de studiu, prezentările reprezentanţilor fermelor și unităţilor de procesare, dar și exerciţiile practice, 
care oferă tinerilor oportunitatea de a explora și alte tehnici de învăţare în agricultură.
Alături de partenerii din program, am organizat pentru profesori ateliere și cursuri de fundraising și 
management de proiect și am participat împreună la o vizită de documentare în Franţa pentru a 
analiza structura învăţământului agricol francez, mecanismele de funcţionare și practica de 
specialitate.

În continuare, în următorul an de program, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va �nanţa 58 de 
licee tehnologice și va contribui la implementarea unui nou design de desfășurare a practicii agricole 
după modelul văzut în Franţa.

„Mi-a plăcut foarte mult programul implementat 
de Fundaţia Civitas, iar asta pentru că m-a ajutat 
să conștientizez mai bine care sunt etapele din 
lanţul valoric din agricultură. Mi-a deschis ochii 
să �u mai aproape de ce se întâmplă în realitate”.

Ciprian Oglavie, absolvent al Liceului Agricol 
„Alexandru Borza”, Ciumbrud

76
17

50
4  5

de elevi au participat la 
vizitele de studiu

elevi au fost implicaţi în 
evenimentele de promovare

peste de profesori au organizat vizitele de 
studiu și evenimentele de promovare 
a ofertelor educaţionale

din licee coordonate și-au mărit numărul de elevi 
la clasele cu specializări în agricultură

130peste
agenţi economici și fermieri 
au colaborat cu cele 5 licee

Durată: iulie 2019 – noiembrie 2019
Finanţator: Municipiul Odorheiu 
Secuiesc
Status Civitas: Bene�ciar
Birou: Odorheiu Secuiesc
Partener: Asociaţia Grădina de Plante 
Medicinale din Ardeal

Proiectul s-a desfășurat în cadrul programului 
anual de �nanţare nerambursabilă pentru 
activităţile dedicate tinerilor. Ne-am propus 
sensibilizarea acestui public prin promovarea 
unui stil de viaţă sănătos, dar și prin 
conștientizarea rolului consumului de produse 
naturale pentru menţinerea sănătăţii şi 
prevenirea îmbolnăvirilor.

Am organizat o campanie de informare despre 
efectele și bene�ciile consumului de produse 
naturale - plante medicinale şi aromatice - care 
a inclus degustări de ceai. Din echipa de 
proiect a făcut parte și producătorul Flórián 
Albert din Jolotca, care a prezentat tinerilor 
frumuseţea, dar și greutăţile muncii legate de 
plantele medicinale.
Mai mult, am editat și tipărit și o broșură 
despre importanţa consumului zilnic de ceai, 
punând accent pe bene�ciile plantelor 
medicinale locale în menţinerea sănătăţii.

Pe scurt, Ceaiul – O cană de sănătate a 
însemnat:
- 8 prezentări interactive
- 7 licee din Odorheiu Secuiesc implicate
- peste 200 de elevi și profesori participanţi
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„Flow exista deja, însă ar � rămas la stadiul de concept 
fără sprijinul Civitas. A fost, de la început, un program 
foarte bine gândit. Mai întâi ne-a format abilităţile, ne-a 
pus în contact cu lumea “reală” de business și ne-a oferit 
suport și instructaj în elaborarea planului de afaceri. Apoi, 
a investit încredere și susţinere, atât din punct de vedere 
�nanciar, prin acordarea fondurilor de minimis celor care 
au obţinut punctajul necesar, cât și prin oferirea de 
suport moral, mentorat și, mai ales, răspuns la orice 
întrebare legată de orice aspect al afacerii noastre.
Oportunitatea oferită de Civitas a făcut un vis să devină 
realitate, oferindu-i un cadru, o structură, precum și 
perspective realiste de viitor. Sper să poată bene�cia cât 
mai mulţi antreprenori de astfel de șanse”.

Alexandra Ungurean
Antreprenor Alun art - Birou de arhitectură și tiny 
home design

„Dacă arhitectura este o unealtă care îmbunătăţește vieţi, 
atunci antreprenoriatul reprezintă posibilitatea de a folosi 
această unealtă într-un mod creativ. Viziunea mea e să 
folosesc o perspectivă sustenabilă pentru a proiecta și 
construi mici module cu impact pozitiv, dar și pentru a face 
spaţiul de locuit su�cient de compact pentru a � amplasat 
oriunde, fără a lăsa vreun impact asupra mediului.”

Ajutăm comunitățile să își 
conștientizeze resursele 
și să le folosească 
responsabil. Aducem în 
același loc producători 
locali și consumatori, 
pentru a crea o 
conexiune, dar și o 
comunitate care să 
sprijine aceste inițiative. 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
RURALĂ

FO ODHUB: PESTE 230 DE PRODUCĂTORI LO CALI ÎȘI  
COMERCIALIZEAZĂ PRODUSELE PRIN ACESTE INIŢIATIVE

Durată: august 2017 - februarie 2020
Buget: 46,170 USD
Finanţator: Romanian American Foundation
Status Civitas: Coordonator de program
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: Fundaţia Open Fields, Fundaţia Centrul de Mediere și Securitate 
Comunitară, World Vision România

Finanţat de Romanian-American Foundation, proiectul este coordonat de Fundaţia Civitas pentru 
Societatea Civilă - �liala Cluj-Napoca, care alături de Open Fields Foundation, Centrul de Mediere și 
Securitate Comunitară, World Vision România și Fundaţia Civitas - �liala Odorheiu Secuiesc, dezvoltă 
modele de food hub-uri ca alternative economice durabile pentru producătorii locali.

Pe lângă rolul asociativ, un food hub depozitează, procesează și comercializează produse alimentare 
locale la un preţ echitabil pentru consumatori și producători. Fermierii mici și mijlocii colaborează cu 
organizaţiile din program pentru a avea acces mai ușor la piaţă, dar și pentru a realiza campanii de 
educare și promovare cu privire la bene�ciile produselor locale. Peste 230 de producători locali își 
comercializează produsele prin aceste iniţiative care acoperă principalele regiuni din România - Nord 
Natural în zona Vatra Dornei, Roade și Merinde în zona Iași, Nod Verde în zona Cluj, Helyénvaló Helyit 
în zona Odorheiu Secuiesc și Merindar în judeţele Ialomiţa, Vâlcea, Dolj și Vaslui.

Pentru următorii doi ani, partenerii din program își propun promovarea lanţului scurt agroalimentar prin 
dezvoltarea unor noi servicii pentru consumatori, creșterea impactului food hub-urilor asupra 
producătorilor, a familiilor acestora și prin lărgirea gamei de produse. 

„După aproape doi ani de implementare a planurilor de afaceri 
din cele cinci food hub-uri, avem rezultate cantitative care 
adună peste 230 de producători implicaţi, peste 10.000 de 
comenzi și cifre de afaceri cumulate de peste 1.000.000 lei. 
Avem inclusiv o serie de concluzii calitative și utile pentru cei 
care doresc să opereze sau să �nanţeze un food hub. Acestea 
vizează în primul rând atenţia pe care trebuie să o dăm pieţei, 
preferinţelor consumatorilor și adaptării ofertei de produse 
locale. Nu este su�cient să avem produse agroalimentare 
locale bune, fără să avem o organizare logistică e�cientă, o 
gestiune atentă și o comunicare constantă cu fermierii și 
clienţii. Avem nevoie inclusiv de o poveste bine spusă”. 

Valentin Filip, director de programe la Fundaţia Civitas.



Majos Balint
Trewoo Production
Atelier de producţie mobilă din lemn recuperat

„Datorită Fundaţiei Civitas am primit informaţiile necesare 
despre programul România Start Up Plus, iar la cursul de 
formare antreprenorială am a�at aspecte foarte 
importante legate de viaţa unui antreprenor și de 
provocările pe care trebuie să le depășească zilnic. Fără 
acele informaţii, nu cred că aș � putut avea aceleași 
rezultate”.

Daniela Suhanea
Intelligent Digital Solutions
E-commerce & servicii de marketing și comunicare
„Am devenit antreprenor pentru libertatea de a construi o 
afacere după propriile dorinţe, credinţe și valori. Fără 
restricţii de viziune sau fără in�uenţa altcuiva. Gândirea 
critică, responsabilităţile și libertatea de creaţie sunt cele 
care mă motivează să încerc să �u azi mai bună ca ieri.
Membrii echipei Fundaţiei Civitas m-au ajutat să văd 
soluţii acolo unde credeam că nu sunt. Fără aceste noi 
direcţii, visul meu s-ar � oprit la stadiul de proiect”.

Mirela Murar
Antares Pro Consulting
Servicii de consultanţă pentru afaceri și 
management
„Am ales să devin antreprenor după un moment greu din 
viaţa mea personală. Astfel, m-am reorientat profesional în 
încercarea de a mă autodepăși - concurenţa cea mai mare 
a fost chiar lupta cu neputinţa mea. Decizia a venit inclusiv 
din curiozitate: poate o persoană cu condiţii restrictive de 
socializare și muncă să acceseze un program de 
�nanţare? Am intrat în program și am urmat toţi pașii, am 
câștigat proiectul și am obţinut �nanţare pentru ideea 
mea”.

Mate Lehel 
Kalapos Gasztro Pub, Odorheiu Secuiesc
„Am bene�ciat inclusiv de cursuri și sesiuni de mentorat 
pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. E extrem de 
liniștitor să ai pe cineva la care să apelezi atunci când te 
confrunti cu probleme pe care nu știi cum să le rezolvi 
singur. Te poţi baza pe experienţa profesională a acestei 
persoane pe tot parcursul implementării proiectului, iar 
lucrurile par că decurg mult mai ușor așa.”

Ancuţa Berindei
Piticii Zâmbăreţi, loc de joacă pentru copii
„Nu există un loc de joacă în Câmpeni, iar asta m-a motivat 
foarte mult să �u eu cea care schimbă acest lucru. Îmi 
doresc să ofer copiilor, dar și părinţilor o viaţă mai ușoară și 
mai frumoasă. Vreau ca acest loc de joacă să le ofere 
părinţilor siguranţa că al lor copil se dezvoltă intelectual și 
emoţional, socializează și se bucură de activităţi recreative 
și distractive. Totul într-un mediu sigur, care nu îi pune viaţa 
în pericol.”
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MAGAZINUL HELYENVALO (CUMSECADE):  UN PUNCT DE 
ÎNTÂLNIRE ÎNTRE PRODUCĂTORII  LO CALI ȘI  
CONSUMATORII  DIN OD ORHEIU SECUIESC

Durată: august 2017 – ianuarie 2020
Buget total: 215.403 USD, contribuţie proprie 11.337 USD
Finanţator: Romanian-American Foundation    
Status Civitas: Iniţiator proiect
Birou: Odorheiu Secuiesc
Parteneri: Ministerul Agriculturii din Budapesta

Magazinul Helyenvalo (Cumsecade) este un punct de întâlnire între producătorii mici și cumpărători, un 
centru de consultanţă, dar și un punct de relaxare pentru turiștii și consumatorii din zonă. Ne dorim ca 
prin acest food hub să avem o atitudine responsabilă faţă de mediu și comunitate. De aceea, încercăm 
prin acţiunile noastre să subliniem importanţa produsului local sănătos – organizăm degustări, sesiuni 
de degustare de ceai, vizite la ferme, prezentări în școli și în alte ONG-uri locale. 

Pentru magazinul Helyenvalo, 2019 a însemnat:

  -  5 angajaţi implicaţi 
  - 75 de producători noi 
  - prelungirea orarului (de la 9 la 20 în timpul săptămânii și de la 9 la 14 sâmbătă, excepţie făcând ultima  
    sâmbătă din lună atunci când are loc târgul micilor producători)
  - vizite de studiu, târguri și expoziţii (Festivalul Secuimii din Budapesta, Varadinum- Oradea Agromania-    
   Târgu Mureș, Târgul din Szentlőrinc-Ungaria, Festivalul Secuimii din Ciucsângiorgi, OMÉK-Budapesta)
  - implementarea webshopului bilingv
  - activitate constantă în Social Media (Facebook) 
 - prezenţă în presa locală și regională (parteneriat cu Biroul Tourinfo din Odorheiu Secuiesc pentru    
   promovarea ofertelor din magazin)
 - vânzări în valoare de 452.768 RON

Lecţia cea mai importantă învăţată în acest an este perseverenţa. E nevoie de un efort continuu în 
munca cu micii producători și în educarea cumpăratorilor. E necesar să reușim să comercializăm 
alimente inovative din materii prime tradiţionale, mai ales pentru că tinerii de 20-30 ani nu sunt obișnuiţi 
cu cașcavalurile, cârnaţii de casă - ei doresc alimente sănătoase preparate din materii prime sănătoase, 
dar cu valoare energetică redusă. 

Vom continua proiectul de �nanţare alături de Fundaţia Româno-Americană și în următorii doi ani. Ne 
propunem să ajungem la sustenabilitate �nanciară prin creșterea vânzărilor o�ine și mai ales online 
prin intermediul shop-ului, dar și prin găsirea unor parteneri din sfera antreprenorială care pot deveni 
cumpărători �deli ai magazinului.

NOD VERDE: PRODUSE LO CALE 
LIVRATE ACASĂ SAU LA BIROU

Durată: august 2017 - ianuarie 2020
Buget: 226.740 USD (215.403 USD contribuţie 
�nanţator)
Finanţator: Romanian-American Foundation
Birou: Cluj-Napoca

Nod Verde a crescut mult în 2019. Nu a fost un an lipsit 
de provocări, însă am avut alături oameni pasionaţi, 
antreprenori, producători care ne-au fost alături la 
evenimente și alături de care am reușit să creștem o 
comunitate de consumatori �deli.

A fost nevoie de eforturi mari ca să participăm, alături de 
producătorii noștri, la târguri și evenimente cu vânzare 
sau degustare, însă și satisfacţia a fost pe măsură. Am 
cunoscut oameni dornici să a�e povestea 
producătorilor locali la evenimente precum Street Food 
Festival, Zilele Clujului, Ziua Porţilor Deschise la Bonţida.

În prezent, avem o gamă largă de produse alimentare pe 
care le promovăm pe platforma noastră 
www.nodverde.ro, dintre care amintim cele mai 
populare categorii: paste făinoase, lactate, carne 
procesată, brânzeturi, uleiuri, fructe și legume proaspete, 
produse de pani�caţie. Am crescut comunitatea 
producătorilor și suntem bucuroși ca în prezent să 
numărăm peste 65 de producători cu care lucrăm 
pentru promovarea produselor locale ale acestora pe 
piaţa din Cluj.

Vrem să lansăm livrarea produselor locale din zona 
Clujului și la nivel naţional, să �m mai aproape de 
consumatorii noștri prin parteneriate cu restaurante, 
evenimente și să ne asigurăm prezenţa în cât mai multe 
locaţii din Cluj. Suntem optimiști și avem încredere în 
producătorii noștri și în produsele pe care aceștia le 
comercializează, dar mai mult suntem convinși că este 
un trend în ascensiune consumul de produse locale și 
ne bucurăm de toate oportunităţile pe care acest lucru 
ni le aduce. 

Pentru anul viitor, 
ne-am propus să 
creștem dinamica 
Nod Verde, să 
creștem ca 
business și să fim 
și de mai mare 
folos 
producătorilor 
noștri. 
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CO OPERATIVA AGRICOLĂ 
IZVORUL FIZEȘULUI:  9 
PRODUCĂTORI DE CEREALE 
ȘI  PLANTE OLEAGINOASE 
DIN CĂTINA

Durata: iulie 2018 – aprilie 2020
Buget: 97.870 euro
Finanţator: Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală
Status Civitas: Iniţiator de proiect
Biroul: Cluj-Napoca
Parteneri: fermieri din GAL Câmpia 
Transilvaniei

Cooperativa Agricolă Izvorul Fizeșului este o 
structură asociativă creată pentru valori�carea 
optimă a cerealelor și a plantelor oleaginoase, 
produse de cei 9 membri cooperatori. Culturile 
producătorilor Cooperativei Agricole Izvorul 
Fizeșului conţin �oarea soarelui, porumb boabe, 
grâu, soia, lucernă, rapiţă, orz de toamnă, mazăre 
boabe, pășuni permanente și temporare, triticale, 
ovăz și orzoaică de primăvară.

Asocierea micilor producători în acest sector dă 
posibilitatea fermierilor să se concentreze pe 
activitatea de producţie, cedând tot mai mult din 
efortul de comercializare cooperativei. Activităţile 
de asistenţă, mediere și facilitare comunitară 
contribuie la consolidarea grupului, dar și la 
aplanarea și rezolvarea con�ictelor. Atingerea unor 
rezultate concrete de vânzări vor motiva tot mai 
mulţi producători de cereale să se alăture iniţiativei, 
să producă mai mult și să determine astfel un efect 
economic pozitiv în comunităţile din care fac parte.

CO OP NET: REŢEAUA CARE 
PREGĂTEȘTE SPECIALIȘTI 
SĂ CONDUCĂ CO OPERATIVE 
AGRICOLE

Durată: ianuarie 2017 - iunie 2019
Buget: 55.167 dolari
Finanţator: Romanian American 
Foundation
Status Civitas în proiect: Iniţiator
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: Fundaţia Centrul pentru 
Educaţie Economică și Dezvoltare din 
România (CEED), Centrul Român pentru 
Politici Europene (CRPE), Centrul de 
Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile (FDSC)

Coop Net este o reţea care sprijină asocierea și 
colaborarea între fermierii din România – scopul e 
să pregătească specialiști care să conducă asociaţii 
și cooperative agricole într-un mod care să le 
asigure resursele necesare pentru desfășurarea 
activităţii lor.
În cei doi ani de proiect, Coop Net a crescut 
semni�cativ – numărul membrilor a trecut printr-o 
creștere de peste 60%, în reţea alăturându-se 
reprezentanţi din organizaţii non-guvernamentale, 
Grupuri de Acţiune Locală (GAL) sau Cooperative 
Agricole. În tot acest timp, au fost în�inţate și 
susţinute 16 cooperative agricole din diferite zone 
ale ţării – din Cluj, Mureș, Timiș sau Iași. Cooperativa 
Agricolă Izvorul Fizeșului, Arome Transilvane, 
Cooperativa Cramele Crișana sau Legume de 
Probota sunt o parte din cooperativele care au 
apărut în această perioadă și care s-au dezvoltat cu 
sprijinul Coop Net.

În același timp, au fost organizate întâlniri de reţea 
pentru a discuta despre provocările măsurii de 
asociativitate și elementele necesare pentru a 
implementa cu succes această �nanţare. 

S-a pus accent pe exemple de modele de 
organizare internă, pe bune practici, pe prezentarea 
unor oportunităţi de dezvoltare pentru 
cooperativele agricole, precum și pe modi�cările 
legislaţiei speci�ce sectorului asociativ. În ceea ce 
privește acţiunile de lobby, am avut un rol important 
alături de partenerii formali pe partea de legislaţie 
care reglementează organizarea și funcţionarea 
cooperativelor agricole. Am făcut adrese ce vizau 
clari�carea aspectelor tehnice de implementare a 
măsurii – clari�carea formularelor utilizate în 
dosarul cererii de �nanţare, încadrarea corectă a 
activităţilor propuse în articolul aferent 
regulamentelor europene ce reprezintă cadrul de 
derulare a măsurilor de �nanţare din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală, dar și multiplele 
detalii privind modul de derulare a achiziţiilor 
publice din proiect sau maniera de raportare 
impusă.

În perioada următoare, reţeaua CoopNet se va 
concentra pe educarea și creșterea comunităţii de 
lideri (manageri executivi & președinţi) ai 
cooperativelor agricole în�inţate deja. Experienţa 
ne-a arătat că este nevoie de cel puţin 2-3 ani ca o 
cooperativă agricolă să devină funcţională, �ind 
nevoie să treacă în acest proces prin diverse stadii 
de evoluţie. Reţeaua își propune să crească 
comunitatea liderilor prin sesiuni de mentorat, vizite 
de studiu internaţionale sau chiar un MBA pentru 
executivul cooperativelor agricole, activităţi de 
cercetare și advocacy. Pe lista priorităţilor Coop Net 
se a�ă și organizarea de evenimente și aducerea în 
același loc a diferiţi actori importanţi – parteneri 
comerciali, autorităţi locale, membri din cooperative 
și comunitate. 

În 2019, Cooperativa Agricolă Izvorul Fizeșului a trecut prin:

-  Constituirea juridică
-  Schimb de experienţe cu alte cooperative agricole viabile economic 
   din România
-  Obţinerea avizului de recunoaștere ca grup de producători
-  Depunerea unui proiect pe Sm 9.1 în calitate de bene�ciar
-  Crearea unui loc de muncă
- O ptimizarea producţiei prin realizarea de analize de sol

ÎNFIINŢAREA ȘI  
DEZVOLTAREA UNEI 
CO OPERATIVE PENTRU 
CRESCĂTORII  DE ANIMALE 
DIN GAL CÂMPIA 
TRANSILVANIEI

Durată: mai 2019 - februarie 2021
Buget: 99.800 EURO fără TVA / 
(110.115,60 euro cu TVA)
Finanţator: Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (AFIR) și Uniunea 
Europeană (UE)
Status Civitas: Iniţiator
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: fermieri din GAL Câmpia 
Transilvaniei

Prin în�inţarea acestei cooperative zootehnice, 
sprijinim crescătorii de animale și le oferim 
oportunităţi de dezvoltare. Punem la dispoziţia 
lor experţi care să-i ajute în identi�carea noilor 
tehnologii de producţie și a mijloacelor 
inovatoare prin care să valori�ce produsele 
obţinute din lapte.

Vrem să dezvoltăm și să implementăm un plan 
de afaceri prin intermediul căruia cooperativa să 
funcţioneze și să atragă fonduri nerambursabile 
sau parţial rambursabile.

Unul dintre obiectivele noastre majore este 
reprezentat de facilitarea accesului pe piaţă și 
prezenţa produselor în cadrul lanţurilor HoReCa, 
pentru care s-au demarat discuţii cu actori 
importanţi din domeniu. Colaborăm în această 
direcţie cu ferma didactică USAMV din Cojocna, 
acolo unde există o fabrică de prelucrare a 
laptelui - este un produs de nișă care se vinde 
bine, iar pierderile sunt mai mici comparativ cu 
alte produse din lapte.

În continuare, atenţia noastră cade pe găsirea 
unui nume potrivit și a unei identităţi care să 
exprime valorile fermierilor. 

MAGAZINUL HELYENVALO (CUMSECADE):  UN PUNCT DE 
ÎNTÂLNIRE ÎNTRE PRODUCĂTORII  LO CALI ȘI  
CONSUMATORII  DIN OD ORHEIU SECUIESC

Durată: august 2017 – ianuarie 2020
Buget total: 215.403 USD, contribuţie proprie 11.337 USD
Finanţator: Romanian-American Foundation    
Status Civitas: Iniţiator proiect
Birou: Odorheiu Secuiesc
Parteneri: Ministerul Agriculturii din Budapesta

Magazinul Helyenvalo (Cumsecade) este un punct de întâlnire între producătorii mici și cumpărători, un 
centru de consultanţă, dar și un punct de relaxare pentru turiștii și consumatorii din zonă. Ne dorim ca 
prin acest food hub să avem o atitudine responsabilă faţă de mediu și comunitate. De aceea, încercăm 
prin acţiunile noastre să subliniem importanţa produsului local sănătos – organizăm degustări, sesiuni 
de degustare de ceai, vizite la ferme, prezentări în școli și în alte ONG-uri locale. 

Pentru magazinul Helyenvalo, 2019 a însemnat:

  -  5 angajaţi implicaţi 
  - 75 de producători noi 
  - prelungirea orarului (de la 9 la 20 în timpul săptămânii și de la 9 la 14 sâmbătă, excepţie făcând ultima  
    sâmbătă din lună atunci când are loc târgul micilor producători)
  - vizite de studiu, târguri și expoziţii (Festivalul Secuimii din Budapesta, Varadinum- Oradea Agromania-    
   Târgu Mureș, Târgul din Szentlőrinc-Ungaria, Festivalul Secuimii din Ciucsângiorgi, OMÉK-Budapesta)
  - implementarea webshopului bilingv
  - activitate constantă în Social Media (Facebook) 
 - prezenţă în presa locală și regională (parteneriat cu Biroul Tourinfo din Odorheiu Secuiesc pentru    
   promovarea ofertelor din magazin)
 - vânzări în valoare de 452.768 RON

Lecţia cea mai importantă învăţată în acest an este perseverenţa. E nevoie de un efort continuu în 
munca cu micii producători și în educarea cumpăratorilor. E necesar să reușim să comercializăm 
alimente inovative din materii prime tradiţionale, mai ales pentru că tinerii de 20-30 ani nu sunt obișnuiţi 
cu cașcavalurile, cârnaţii de casă - ei doresc alimente sănătoase preparate din materii prime sănătoase, 
dar cu valoare energetică redusă. 

Vom continua proiectul de �nanţare alături de Fundaţia Româno-Americană și în următorii doi ani. Ne 
propunem să ajungem la sustenabilitate �nanciară prin creșterea vânzărilor o�ine și mai ales online 
prin intermediul shop-ului, dar și prin găsirea unor parteneri din sfera antreprenorială care pot deveni 
cumpărători �deli ai magazinului.
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GLASU’ NOST: VO CEA MICILOR PRODUCĂTORI ÎN 
ECONOMIA LO CALĂ

Durata: octombrie 2017 – iulie 2019
Buget: 75.708 euro
Finanţator: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Status Civitas: Iniţiator proiect
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: Cooperativa Agricola Miere de Câmpie și PFA Stoian Vasile

Glasu’ Nost este o iniţiativă care promovează micii producătorii și economia locală prin cutii cadou care 
conţin miere neprocesată termic și ceai pentru anotimpul rece.

Mierea este produsă în zone rurale neindustrializate, în proximitatea localităţilor Sic, Fizeșul Gherlii, 
Gherla, Dej și Unguraș, iar plantele medicinale și aromatice provin de la cultivatori din localităţile Mihai 
Viteazu și Șardu. Inclusiv cutia este produsă local, la Paqstudio, o întreprindere socială care produce 
ambalaje pentru micii producători.

Cum arată o zi obișnuită pentru un producător apicol?
La fel ca orice profesie, apicultura formează omul dincolo de competenţe. Apicultorii sunt oameni 
răbdători și consecvenţi. Ziua lor, atunci când este petrecută în stupină, trece lent, orice mișcare 
sacadată sau grăbită ne�ind pe placul albinelor. De la dezinfecţia stupilor, la înmulţirea cuiburilor sau 
familiilor și colectarea mierii și a polenului, �ecare pas trebuie făcut cu grijă. Albinele își adună polen pe 
care îl transformă în miere, hrana lor, pe care sunt dispuse să o împartă cu noi. Acest altruism trebuie 
răsplătit cu grijă, prin tratamentele aplicate și prin păstrarea stupinei curată. Centrifugarea ramelor cu 
miere, încălzirea (dacă este cazul) și îmbutelierea reprezintă etape la fel de importante - �ecare gram 
contează în acest proces.

ÎN 2019,  GLASU’ NOST A ÎNSEMNAT:
- Sprijinirea a 10 producători locali
- Comercializarea cutiei cadou direct de la producători printr-un 
   lanţ scurt de aprovizionare
- Participarea la târguri și evenimente locale 
  (Ziua Porţilor Deschise la Castelul Ban�y din Bonţida, 
  Târgul de Crăciun, Pinch of Salt, Street Food Festival Cluj-Napoca)
- Organizarea de degustări și vizite în exploataţii (peste 80 de elevi 
  de la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu au vizitat o stupină din 
  Fizeșul Gherlii)

AROME TRANSILVANE, PRIMA CO OPERATIVĂ A 
PRODUCĂTORILOR DE FRUCTE DE PĂDURE DIN JUDEŢUL 
CLUJ

Durată: mai 2018 - ianuarie 2020
Buget: 85.966,45 EUR
Finanţator: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Status Civitas: Iniţiator proiect
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: fermieri din GAL Someș Transilvan

2019 a fost un an foarte important pentru Cooperativa Arome Transilvane - a fost primul an în care cei 
nouă membri cooperatori au lucrat umăr la umăr, ieșind cu produse pe piaţă sub umbrela Cooperativei. 
A fost un an cu provocări, dar și cu rezultate frumoase - cel mai important este legat de faptul că 
aproximativ 35% din producţia de fructe de pădure a fost vândută prin Cooperativă. Printre fructele 
cultivate de către producătorii noștri, amintim zmeură, agrișe, coacăze negre, coacăze roșii, mure, a�ne, 
aronia. Produsele Cooperativei au fost primite foarte cald de către consumatorii clujeni, aceștia 
apreciind mult gustul și prospeţimea fructelor. A fost o vară plină de evenimente la care membrii 
Cooperativei au participat, cunoscând oameni, oferind fructe proaspete spre degustare și intrând astfel, 
cu mult succes, pe piaţa consumatorilor clujeni.
Am organizat evenimente la producători la Sic sau Borșa, unde ne-am bucurat să primim familii cu copii, 
dornici să guste din bucate locale, fructe proaspete, să culeagă a�ne, mure sau zmeură și să se bucure 
împreună de zilele frumoase de vară. Am reușit împreună să creștem o comunitate de producători și 
consumatori, care promovează cu bucurie consumul de produse locale.

Am învăţat că oamenii aduși împreună pentru același scop, pot aduce o valoare adăugată oricărui 
proiect de promovare a producătorilor și a produselor locale.

Proiectul este iniţiat și implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, urmând să �e �nalizat 
în 2020. 
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CRAMA ULM: VINURILE CO OPERATIVEI DEZVOLTATE ÎN 
VALEA CRASNEI ȘI  BARCĂULUI

Durată: iulie 2019 – iunie 2021
Buget: 99.994 Euro
Finanţator: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Status Civitas: Iniţiator proiect și lider de parteneriat
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: fermieri din GAL Valea Crasnei și Barcăului

În a doua parte a anului 2019, împreună cu cei 5 parteneri, am identi�cat și contractat experţii cheie din 
proiect: managerul cooperativei, expertul tehnic și expertul în branding. Împreună am făcut o evaluare 
a podgoriilor și cramelor, a practicilor de producţie în viticultură și a modului de lucru actual în vini�caţii. 
Ce e foarte important, am lansat denumirea sub care vor apărea pe piaţă vinurile Cooperativei: Crama 
Ulm.

Cooperativa a fost înregistrată și cei 5 membri au ales deja modul de lucru pentru 2020, rămânând în 
sarcina managerului execuţia planului asumat.

Cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o este direct de la viţa de vie. Am a�at că strugurii din care 
se fac cele mai bune vinuri cresc pe butuci de viţă de vie cu cele mai adânci rădăcini. Ca rădăcinile să 
meargă cât mai mult pe verticală, este necesar ca via să nu �e foarte mult ajutată, ci să �e lăsată să 
găsească singură apa și nutrienţii din sol. Este o lecţie simplă, directă, poate greu de acceptat, dar pe 
deplin aplicabilă în �ecare activitate pe care o întreprindem.
Planul pe următorul an include lansarea brandului de cooperativă, cu logo, etichetă, website și 
campanie de promovare. Prin aceste acţiuni dorim să creștem volumele comercializate de membri pe 
canalele de retail și pe cele bazate pe evenimente. Dorim să lansăm o serie de evenimente în crame, 
dar și în apropierea consumatorului pentru a prezenta în detaliu oferta și a construi o relaţie de 
încredere cu colaboratorii comerciali.

ASO CIEREA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DE PE 
TERITORIUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LO CALĂ 
SOMEȘ -NADĂȘ

Durata: august 2019 – mai 2020
Buget: 97.085 euro
Finanţator: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Status Civitas: Iniţiator proiect
Biroul: Cluj-Napoca
Parteneri: fermieri din GAL Someș-Nadăș

Proiectul urmărește în�inţarea unei cooperative agricole de crescători de animale pe teritoriul GAL 
Someș-Nadăș (nord-vestul judeţului Cluj) și sprijinirea acestora în găsirea unei alternative pentru 
comercializarea producţiei de lapte. În prezent, clienţii actuali ai acestora sunt procesatorii medii din 
zonă și consumatori direcţi prin relaţii nonformale.

Împreună, membrii 
viitoarei cooperative 
agricole dețin 2.378 capete 
de animale care produc 
anual aproximativ 328.655 
litri de lapte.
Sprijinul Fundaţiei Civitas se va concentra pe constituirea juridică a cooperativei agricole, elaborarea 
planului de afaceri și asistenţă în implementarea acestuia, dezvoltarea logisticii de procesare a 
produselor lactate, construirea brandului cooperativei și facilitarea accesului la logistica necesară 
pentru desfacerea produselor.



FESTIVALUL FRUCTELOR DIN OD ORHEI,  EVENIMENT CU 
TRADIŢIE DE 11 ANI

Durata: 13-15 Septembrie 2019
Finanţatori: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, 
Consiliul Judeţean Harghita
Biroul: Odorheiu Secuiesc
Parteneri: Asociaţia Székelygyümölcs - Asociaţia Prelucrătorilor de Fructe din Odorheiu 
Secuiesc și Helyenvalo SRL

De 11 ani sprijinim comunităţile care prelucrează și valori�că soiurile de fructe tradiţionale din regiunea 
Odorhei, oferind consumatorilor produse sănătoase și de calitate.

Pentru fermierii şi gospodinele din zona rurală sunt importante aceste manifestări publice pentru că 
reprezintă un context potrivit pentru a-și expune și valori�ca produsele de casă pe care le-au gătit în 
timpul anului. Festivalul Fructelor este un eveniment cu tradiţie care este organizat în același timp cu 
întâlnirea Caselor de Dans Popular din Transilvania – moment potrivit pentru ca oferta de produse locale 
să se îmbine cu oferta culturală.

În cele trei zile de festival, vizitatorii pot gusta gemuri și siropuri de casă, sucuri naturale de fructe, fructe 
uscate, prăjituri. În acest an, 11 comunităţi (Cechești, Fântâna Brazilor, Firtușu, Chinușu, Brădești, Dealu, 
Păltiniș, Satu Mare, Aluniș, Zetea și Porumbenii Mici) au adus cu ele numeroase produse, prezentând în 
același timp portul lor popular și obiceiurile tradiţionale. 

GRĂDINA DE PLANTE MEDICINALE DIN ARDEAL

Durată: post implementare
Status Civitas: Coordonator program
Birou: Odorheiu Secuiesc
Parteneri: Fondul Bethlen Gabor (BGA)

Am continuat și în anul 2019 acest proiect 
pentru că ne dorim să îndeplinim obiectivele 
comunitare legate de colectarea și procesarea 
plantelor medicinale și aromatice într-un mod 
sustenabil.
Asociaţia Grădina de Plante Medicinale din 
Ardeal a fost fondată în 2017 ca urmare a 
proiectului dedicat integrării sociale a 
persoanelor defavorizate din mediul rural prin 
colectarea și procesarea plantelor medicinale.

În 2019, asociaţia a continuat să organizeze 

Zilele Deschise în Centrul de Competenţă din 
Locodeni, bene�ciind de sprijinul Asociaţiei 
de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean 
Harghita și al Fundaţiei Communitas. În 
același an, am achiziţionat trei solarii și am 
în�inţat trei puncte de distribuţie în zona 
Odorhei (Locodeni, Porumbenii Mici, Zetea), 
unde se pot cultiva plante medicinale.

Pentru a ușura munca bene�ciarilor, am 
organizat un curs pe tema cultivării plantelor 
medicinale în solarii și am publicat Cartea 
Ceaiului, un material care descrie efectele 
bene�ce ale plantelor medicinale din zonă. 
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FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ PENTRU 
D OMENIUL AGRICOL

Durată: octombrie 2018 – iunie 2020
Buget: 7.680.000,00 Ft.
Finanţator: Ministerul Agriculturii din Ungaria
Status Civitas: Iniţiator proiect
Birou: Odorheiu Secuiesc

Fundaţia noastră a sprijinit dintotdeauna activităţile agricole din comunităţile din jur. Am dedicat timp și 
energie de �ecare dată pentru a ușura munca societăţii agrare în România, iar în acest sens avem 
câteva exemple edi�catoare – programele noastre deja funcţionale, așa cum e Asociaţia 
Székelygyümölcs, Asociaţia de Plante Medicinale din Ardeal sau magazinul Helyénvaló (Cumsecade).

Programul dedicat facilitării de dezvoltare comunitară este o iniţiativă nouă în regiunea Odorheiu 
Secuiesc, demarată în octombrie 2018 și �nanţată de Ministerul Agriculturii din Ungaria. Ne dorim ca 
prin acest program să consolidăm relaţiile cu agricultorii și să dezvoltăm altele noi. Facilitatorul este un 
consilier de specialitate în domeniul agricol care trebuie să completeze activitatea instituţiilor din 
domeniu - să ofere soluţii în agricultura sustenabilă, să ajute în partea administrativă și să prezinte 
informaţiile esenţiale despre posibilităţile de formare profesională și de �nanţare. Serviciul poate � 
accesat gratuit. 

R
Pentru anul viitor, 
ne-am propus să 
creștem dinamica 
Nod Verde, să 
creștem ca 
business și să fim 
și de mai mare 
folos 
producătorilor 
noștri. 
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CONSOLIDAREA SO CIETĂŢII
CIVILE

Încurajăm transferul de 
bune practici și 
parteneriatele în mediul 
societății civile pentru a 
sprijini cetățenia activă și 
implicarea tinerilor în viața 
comunității

VOTE4EUROPE

Durată: octombrie 2018 - martie 2020
Buget: 136. 080 EUR (buget total), 
21.000 EUR (bugetul gestionat de 
Fundaţia Civitas)
Finanţator: Comisia Europeană, 
Programul Europa pentru Cetăţeni
Status Civitas în proiect: partener
Birou: Cluj-Napoca
Iniţiator proiect: Comité Européen de 
Coordination
Parteneri: Comité Européen de 
Coordination (Belgia), Coopérative 
d’Initiative Jeunes (Franţa), Fundacja 
Pomocy Wzajemnej „Barka” (Polonia), 
Fundacio Privada Trinijove (Spania), 
ACFI-FIAS (Belgia)

Vote4Europe este dedicat tinerilor cu mai 
puţine oportunităţi și acces limitat la informaţii 
și programe de training. Prin acest proiect, 
urmărim să îi facem pe tineri să înţeleagă ce 
înseamnă Uniunea Europeană, ce impact au 
măsurile Uniunii în viaţa lor de zi cu zi și, mai 
ales, de ce e important să meargă la vot.

Proiectul s-a desfășurat în România, Franţa, 
Polonia, Belgia și Spania și a presupus studii de 
cercetare, seminarii naţionale și transnaţionale, 
dezbateri și discuţii – toate pentru a motiva 
participarea la vot și pentru a semnala 
importanţa exercitării acestui drept civic.
În 2019, Vote4Europe a însemnat:
O conferinţă transnaţională organizată la 
Cluj-Napoca, unde au participat peste 50 de 
tineri din 9 ţări (România, Spania, Ungaria, Italia, 
Turcia, Polonia, Letonia, Belgia și Franţa). Scopul a 
fost să-i încurajăm pe tineri (cu vârsta cuprinsă 
între 16 și 35 de ani) să voteze la alegerile 
europarlamentare din mai 2019. Conferinţa a fost 
o ocazie bună pentru aceștia să se întâlnească și 
să discute cu doi europarlamentari naţionali, 
Daniel Buda și Iuliu Winkler.
În cadrul conferinţei, au avut loc 3 ateliere de 
lucru:
- Puterea implicării civice, livrat de Comunitatea 
Declic - Cluj-Napoca
- Informaţie și putere, livrat de Forum Apulum - 
Alba Iulia
- Priorităţi și realităţi în UE, livrat de Fundaţia 
Civitas - Cluj-Napoca

Un seminar naţional organizat la Târgu Mureș, la 
Liceul Agricol Traian Săvulescu, unde au 
participat peste 50 de tineri cu vârsta cuprinsă 
între 17-21 de ani. Am dezbătut alături de elevi 
oportunităţile oferite de apartenenţa României la 
Uniunea Europeană, sursele pe care le pot folosi 
pentru a se informa, dar și despre programele 
adresate tinerilor, așa cum e Erasmus+ și Corpul 
European de Solidaritate.

4 seminarii transnaţionale organizate în Spania, 
Polonia, Franţa și Belgia, ţările partenere din 
program. Trei tineri români au avut astfel 
oportunitatea să participe la Bruxelles la 
seminarul Vote4Europe.

R
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„Orice discuţie despre educaţie civică este importantă și are efecte 
pozitive. Tinerii cu care am interacţionat aud foarte multe informaţii pe 
care mai apoi le înmagazinează, dar nu știu cum să le conecteze între ele. 
Cred că orice atelier sau curs despre educaţie civică este util, mai ales 
pentru că le oferă claritate și gândire critică. Este foarte important să ne 
adaptăm limbajul pe înţelesul tinerilor și să le oferim exemple relevante 
prin care să înţeleagă mai bine anumite aspecte. În România, am observat 
o mobilizare puternică în rândul liderilor de opinie pentru a încuraja 
participarea la vot. Actori, muzicieni, vloggeri și ONG-uri, toţi sunt de 
aceeași parte și militează pentru ca românii să iasă la vot. Cum convingem 
tinerii? Le vorbim pe limba lor, prin mijloacele lor de comunicare și îi facem 
să înţeleagă că �ecare vot contează și �ecare dintre ei contribuie la 
schimbare.”

Alexandra Nae, coordonator proiect din partea Fundaţiei Civitas. 

RURAL OPINIONS, ADVO CACY AND DEVELOPMENT ROAD 

Durată: august 2018 – ianuarie 2020
Buget: 4000 euro (alocat Fundaţiei Civitas)
Finanţator: Europe for Citizens
Status Civitas: Partener
Birou: Cluj-Napoca
Lider de parteneriat: Suomen kylätoiminta ry, împreună cu alţi 19 parteneri din Europa

Contribuţia Fundaţiei Civitas la proiectul ROAD a fost una punctuală. Am fost responsabili de realizarea 
unui studiu asupra factorilor care favorizează colaborarea economică în mediul rural, dar și de 
prezentarea rezultatelor acestui demers la Parlamentul Rural European, organizat în Asturias, la 
începutul lunii noiembrie.

Studiul a fost un material util pentru noi deoarece am putut sintetiza experienţa de lucru cu 
cooperativele, dar și cu Grupurile de Acţiune Locală. Acest exerciţiu de evaluare și conceptualizare 
ne-a ajutat să înţelegem mai bine de ce facem ceea ce facem și cum am putea îmbunătăţi intervenţiile 
noastre.
Lecţia principală reieșită din proiectul ROAD a fost cea legată de puterea parteneriatelor și de imensa 
oportunitate determinată de colaborările internaţionale. A fost pentru noi o experienţă intensivă, 
interculturală, de înţelegere a perspectivelor diferite asupra acelorași probleme privind dezvoltarea 
rurală, dar și de a extrage noi surse de motivaţie și entuziasm din interacţiunea cu practicieni ai 
domeniului.

Proiectul ROAD se încheie în prima lună a anului 2020, însă rămân câteva planuri importante:
 
- organizarea Parlamentului Rural din România
- redepunerea candidaturii pentru organizarea Parlamentului Rural European
- intensi�carea colaborărilor cu organizaţii similare nouă din Europa
- implicarea mai activă în reţele naţionale, publice sau private, de dezvoltare rurală



CRAMA ULM: VINURILE CO OPERATIVEI DEZVOLTATE ÎN 
VALEA CRASNEI ȘI  BARCĂULUI

Durată: iulie 2019 – iunie 2021
Buget: 99.994 Euro
Finanţator: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Status Civitas: Iniţiator proiect și lider de parteneriat
Birou: Cluj-Napoca
Parteneri: fermieri din GAL Valea Crasnei și Barcăului

În a doua parte a anului 2019, împreună cu cei 5 parteneri, am identi�cat și contractat experţii cheie din 
proiect: managerul cooperativei, expertul tehnic și expertul în branding. Împreună am făcut o evaluare 
a podgoriilor și cramelor, a practicilor de producţie în viticultură și a modului de lucru actual în vini�caţii. 
Ce e foarte important, am lansat denumirea sub care vor apărea pe piaţă vinurile Cooperativei: Crama 
Ulm.

Cooperativa a fost înregistrată și cei 5 membri au ales deja modul de lucru pentru 2020, rămânând în 
sarcina managerului execuţia planului asumat.

Cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o este direct de la viţa de vie. Am a�at că strugurii din care 
se fac cele mai bune vinuri cresc pe butuci de viţă de vie cu cele mai adânci rădăcini. Ca rădăcinile să 
meargă cât mai mult pe verticală, este necesar ca via să nu �e foarte mult ajutată, ci să �e lăsată să 
găsească singură apa și nutrienţii din sol. Este o lecţie simplă, directă, poate greu de acceptat, dar pe 
deplin aplicabilă în �ecare activitate pe care o întreprindem.
Planul pe următorul an include lansarea brandului de cooperativă, cu logo, etichetă, website și 
campanie de promovare. Prin aceste acţiuni dorim să creștem volumele comercializate de membri pe 
canalele de retail și pe cele bazate pe evenimente. Dorim să lansăm o serie de evenimente în crame, 
dar și în apropierea consumatorului pentru a prezenta în detaliu oferta și a construi o relaţie de 
încredere cu colaboratorii comerciali.

RURAL OPINIONS, ADVO CACY AND DEVELOPMENT ROAD 

Durată: august 2018 – ianuarie 2020
Buget: 4000 euro (alocat Fundaţiei Civitas)
Finanţator: Europe for Citizens
Status Civitas: Partener
Birou: Cluj-Napoca
Lider de parteneriat: Suomen kylätoiminta ry, împreună cu alţi 19 parteneri din Europa

Contribuţia Fundaţiei Civitas la proiectul ROAD a fost una punctuală. Am fost responsabili de realizarea 
unui studiu asupra factorilor care favorizează colaborarea economică în mediul rural, dar și de 
prezentarea rezultatelor acestui demers la Parlamentul Rural European, organizat în Asturias, la 
începutul lunii noiembrie.

Studiul a fost un material util pentru noi deoarece am putut sintetiza experienţa de lucru cu 
cooperativele, dar și cu Grupurile de Acţiune Locală. Acest exerciţiu de evaluare și conceptualizare 
ne-a ajutat să înţelegem mai bine de ce facem ceea ce facem și cum am putea îmbunătăţi intervenţiile 
noastre.
Lecţia principală reieșită din proiectul ROAD a fost cea legată de puterea parteneriatelor și de imensa 
oportunitate determinată de colaborările internaţionale. A fost pentru noi o experienţă intensivă, 
interculturală, de înţelegere a perspectivelor diferite asupra acelorași probleme privind dezvoltarea 
rurală, dar și de a extrage noi surse de motivaţie și entuziasm din interacţiunea cu practicieni ai 
domeniului.

Proiectul ROAD se încheie în prima lună a anului 2020, însă rămân câteva planuri importante:
 
- organizarea Parlamentului Rural din România
- redepunerea candidaturii pentru organizarea Parlamentului Rural European
- intensi�carea colaborărilor cu organizaţii similare nouă din Europa
- implicarea mai activă în reţele naţionale, publice sau private, de dezvoltare rurală

CIVITAS CONSULTING

Civitas Consulting a fost în�inţată de către Fundaţia Civitas în 2008, bene�ciile �rmei �ind direcţionate 
spre fundaţie pentru a sprijini realizarea proiectelor ce ţin de dezvoltare locală și societate civilă.

În 2019, activitatea Civitas Consulting a însemnat:
- 10 proiecte depuse pentru �nanţare prin PNDR și POR (două proiecte pentru bene�ciari publici, iar 
alte opt pentru bene�ciari privaţi)
- peste 30 de proiecte în implementare gestionate (opt proiecte cu bene�ciari publici, iar alte douăzeci 
și trei pentru bene�ciari privaţi)
- servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice pentru opt proceduri

Cel mai important aspect pentru Civitas Consulting a fost reprezentat de iniţierea procesului de 
deblocare a proiectelor a�ate în situaţii di�cile cauzate de creșterea preţurilor din sectorul construcţiilor.

În cursul anului 2019 am acordat asistenţă tehnică (constând în cursuri de instruire sau servicii de 
consultanţă) mai multor parteneri:

Grupul de Acţiune Locală Plaiuri Someșene, Gherla 
Grupul de Acţiune Locală Câmpia Transilvaniei,
Grupul de Acţiune Locală Valea Crasnei și Barcăului
Grupul de Acţiune Locală Someș Nadăș
Grupul de Acţiune Local Ţara Năsăudului

REZULTATE FINANCIARE

Raport �nanciar pe anul 2019 
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă  
 

Venituri                                                                                                                   12,936,006 
Fonduri nerambursabile din surse publice si private                                11,521,299 
Donaţii, sponsorizări de la persoane �zice și companii, dobânzi            1,011,907 
Venituri din activităţi economice                                                                             29,339 
Dividende                                                                                                                     243,529 
Alte venituri                                                                                                                  129,931 
 
Cheltuieli                                                                                                                12,773,772 
Cheltuieli cu derularea proiectelor                                                                  12,242,223    95.84%
Cheltuieli administrative                                                                                           531,549      4.16%
Rezultat net                                                                                                                 162,233 
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