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2020: Anul soluţiilor și al 
solidarităţii

În 2020, ne-am amintit mai mult decât oricând 
de misiunea noastră: să creștem comunități 
prospere, sănătoase, puternice.

Vremurile provocatoare cer lideri abili, care 
oferă încredere și soluții.

Ne-am asumat acest rol. Eram pregătiți pentru 
acest rol. Experiența noastră de aproape 30 de 
ani, proiectele complexe pe care le-am 
implementat, coeziunea echipei și asumarea 
curajoasă de riscuri au fost toate baza solidă 
care a in�uențat hotărâtor viteza cu care 
ne-am adaptat noului context.

Dacă, la nivel administrativ, recon�gurarea 
felului în care muncim și relaționăm în echipă 
s-a întâmplat natural, provocator a fost să 
navigăm prin teamă, incertitudine, închiderea 
unor comunități, imposibilitatea de a 
implementa / continua anumite proiecte.

Am găsit putere în noi înșine și în forța relațiilor 
solide pe care le-am crescut cu bene�ciarii. 
Ne-am amintit de esențial, de ce putem crea 
�ecare în comunitățile din care facem parte. 
Am arătat mai multă empatie și solidaritate, 
ne-am concentrat energia pe găsirea celor mai 
potrivite soluții, de �ecare dată.

A fost un an di�cil, în care să �m împreună a 
fost cea mai valoroasă strategie. Atât în 
asumarea de riscuri, cât și în bucuria 
sărbătoririi succeselor care, într-un astfel de an, 
au fost mai importante ca oricând.

Ne-am regăsit, la �nal de an, mai încrezători 
prin încrederea pe care am insu�at-o, mai 
puternici, văzând cum cresc, în jurul nostru, 
comunități puternice.



Te salut cu drag în numele Consiliului Director al 
Fundaţiei Civitas și al întregii noastre echipe.   
Doresc să îţi prezint raportul nostru despre, 
poate, cel mai di�cil an din istoria de aproape 30 
de ani a fundaţiei noastre. 
Citind raportul nostru anual, îţi vei crea o imagine 
asupra muncii și a proiectelor implementate de 
echipele noastre dedicate. În plus, vei dobândi o 
perspectivă asupra domeniilor strategice pe care 
le-am considerat importante în anul pandemiei.

Poate că mulţi își vor aminti peste o sută de ani că 
secolul XXI a început în 2020 cu pandemia, la fel 
ca secolul XX, cu epidemia de gripă de după 
Primul Război Mondial. Și atunci, o lume a luat 
sfârșit și cu totul altceva a început. Astăzi, putem 
� destul de siguri că vieţile noastre vor continua 
altfel după pandemie, diferit faţă de cum au fost 
înaintea acesteia. Spiritul lumii s-a schimbat! 
Adierea unei lumi noi se simte deja!

Raportul nostru anual re�ectă, de asemenea, 
eforturile noastre. Am reușit să ne continuăm 
activităţile în contextul măsurilor restrictive 
existente în timpul pandemiei. Am avut perioade 
în care am început proiecte, am accesat fonduri 
noi, am continuat implementarea proiectelor 
exsitente, am depășit di�cultăţi sau am fost 
nevoiţi să suspendăm unele activităţi. Raportul 
nostru nu se referă la supravieţuire, ci la 
sustenabilitate. Ideea de sustenabilitate a fost 
�rul ce ne-a ghidat în acest an. Iniţiativele 
noastre au răspuns nevoii de a � practici și 
așteptărilor comunităţilor. Ne-am concentrat pe 
economie și pe viaţă.

Activităţile noastre re�ectă, de asemenea, 
viziunea în care vom crea viitorul, o economie 
locală bazată pe cooperare și responsabilitate 
comunitară.

În raport sunt prezentate cele patru priorităţi 
strategice:
• Aducem start-up-uri la viață cu sprijin de capital 
asistat de un proces complex de educaţie și 
mentorat.
• Contribuim la înființarea de cooperative care 
produc și vând în scopul cooperării economice 
locale și regionale.
• Întreprinderile nou-înființate ale economiei 
sociale sunt un răspuns la nevoile societăţii 
pentru care  economia orientată spre pro�t nu a 
găsit încă o soluţie.
• Instruirea adulților și a copiilor, pregătirea lor 
pentru provocările viitorului. Crearea de 
oportunităţi prin colaborarea cu școlile și 
comunităţile locale.

Cu toate acestea, accentul pus pe realitatea 
obiectivă a proceselor nu a redus complexitatea 
sarcinilor noastre, ci a crescut semni�cativ 
e�cienţa și e�cacitatea intervenţiilor noastre. 
Acest lucru ne-a făcut munca mai clară, mai 
transparentă și mai di�cilă. Am învăţat să ne 
concentrăm asupra lucrurilor esenţiale, asupra 
lucrurilor cu adevărat importante. Și această 
abordare va caracteriza și vremurile noi care vin.

Stimate cititor,

Gábor Kolumbán
președintele Consiliului Director 
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NoiAntreprenori (Un PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest)

Descrierea proiectului:

Proiectul a susţinut visurile curajoase a 38 de antreprenori selectaţi dintre persoanele interesate să 
își deschidă o afacere într-un oraș din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și 
Sălaj. Fundaţiei Civitas i-au revenit 17 afaceri în administrare.

Durata: Ianuarie 2018 - Aprilie 2021
Buget:  8.900.412,34 RON
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, POCU 2014-2020
Rol Civitas: Lider de parteneriat
Parteneri: Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG, Centrul pentru Politici Publice (CENPO)
Bene�ciari: 309 persoane (angajaţi, persoane ocupate pe cont propriu, șomeri și persoane inactive) 
au avut oportunitatea de a participa la un training de formare antreprenorială. Dintre acestea, au fost 
selectate pentru �nanţare 38 de planuri de afaceri, care au creat 79 de locuri de muncă.

„Continuăm să �m uimiţi de puterea antreprenorilor de 
a lupta pentru ideile lor de afaceri, pentru impactul 
acestora, �e că vorbim de impact în tehnologie, impact 
social sau de mediu, �e pentru simpla satisfacere a 
nevoilor clienţilor lor. Acest lucru ne determină să �m 
și mai implicaţi în sprijinirea lor."

Carmen Ciobanu - Manager proiect 
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STATUS PROIECT

Anul 2020 s-a încheiat cu �nalizarea 
perioadei de implementare a planurilor 
de afaceri pentru cei 37 de antreprenori 
rămași în proiect, mare parte dintre 
aceștia încheind și perioada de 
sustenabilitate. Suntem în etapa de 
mapare a impactului pe care activităţile 
integrate ale proiectului l-au avut asupra 
antreprenorilor și asupra start-up-urilor 
create. 

Creșterea gradului de ocupare pe piaţa 
muncii, dezvoltarea ecosistemului de 
startup-uri, dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale sunt printre obiectivele 
proiectului gândit să ajute peste 300 de 
persoane din regiunea Nord-Vest. 
Activităţile au cuprins: selecţia și 
�nanţarea a 38 de idei de afaceri în urma 
derulării unui concurs de planuri de 
afaceri, facilitarea derulării de stagii de 
practică, oferirea de servicii de mentorat 
pentru conturarea modelelor de afaceri, 
sprijin în implementarea planurilor de 
afaceri și execuţia bugetelor aferente 
granturilor oferite.
Rezultate: 
• 38 de planuri de afaceri selectate 
pentru �nanţare;
• Minimum 2 întreprinderi finanțate în 
�ecare judeţ al regiunii Nord –Vest;
• Minimum 76 de locuri de muncă nou 
create. 

DETALII PROIECT

• 309 participanți în cadrul proiectului, din care minim 150 de femei
• 309 candidați înscriși la cursul de formare antreprenorială
• Minimum 20 de participanți la cursul de formare antreprenorială în fiecare  
   județ al regiunii Nord – Vest
• 38 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare
• Minimum 2 întreprinderi finanțate în fiecare județ al regiunii Nord –Vest
• 79 de locuri de muncă nou create

REZULTATE
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Start-Up@CENTRU

Descrierea proiectului:

Derulat în Regiunea Centru, proiectul își propune sprijinirea ecosistemului antreprenorial, a 
start-upurilor, prin activităţi de formare antreprenorială, mentorat și granturi pentru 48 de afaceri 
a�ate la început de drum. Opt dintre acestea sunt sprijinite de către Fundaţia Civitas. 

Durata: Ianuarie 2018 - Mai 2021
Buget:  11.887.011,47 RON (buget total)
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, POCU 2014-2020
Rol Civitas: Partener
Parteneri: Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG (Lider de parteneriat), Iceberg Consulting 
SRL, Municipiul Alba Iulia

Fundaţia Civitas a derulat traininguri de 
dezvoltare a competenţelor antrepenoriale și 
a oferit sprijin în implementarea planurilor de 
afaceri și execuţia bugetelor aferente 
granturilor oferite.
Perioada de implementare a planurilor de 
afaceri a fost de 12 luni de la semnarea 
contractului de subvenţie,  antreprenorii 
începând această perioadă la mijlocul anului 
2019. O etapă foarte importantă pentru 
antreprenori a fost  primirea celei de-a doua 
tranșe, condiţionată de atingerea unui venit 
de 30% din prima tranșă, obţinută în primele 
luni de implementare de către majoritatea 
acestora. 

În anul 2020, o parte dintre antreprenori au 
intrat în perioada de sustenabilitate de șase 
luni, ce are drept obiectiv menţinerea 
numărului de angajaţi, respectiv viabilitatea 
afacerii. Urmează o perioadă provocatoare 
pentru unii dintre ei, afectaţi de conjunctura 
generată de pandemie, în special în prima parte 
a anului 2020.

„Am avut plăcerea de a întâlni persoane dornice să 
activeze în diferite domenii de activitate, considerând 
acest lucru o vocaţie. Experienţa profesională din 
domeniul �nanciar - economic m-a ajutat să 
construiesc o relaţie de încredere cu antreprenorii, 
mai ales în ceea ce privește deciziile luate pentru 
execuţia bugetelor.” 

Annamária Bakó – Economist, Expert monitorizare afaceri 

3



STATUS PROIECT

BENEFICIARI PROIECT

Perioada de implementare a planurilor 
de afaceri s-a sfârșit pentru 7 
antreprenori. Proiectul a continuat până 
la data de 31 mai 2021, însă activitatea 
experţilor se va desfășura până la �nalul 
perioadei de sustenabilitate.

Start-up-urile bene�ciarilor proiectului 
activează în diverse sectoare de 
activitate: terapie alternativă, HoReCa, 
laborator de cofetărie, amenajarea 
spaţiilor verzi, consultanţă, respectiv 
servicii recreative și distractive dedicate 
copiilor.
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SELC - Social Enterprises in Local Communities

Descrierea proiectului:

Credem că antreprenoriatul social este o forţă în crearea de locuri de muncă, contribuind la 
coeziunea socială, creșterea economică și bunăstarea comunităţilor locale.
Așa că, am creat, împreună cu partenerii din proiect, modele de incubare pentru afacerile cu impact 
social, care să devină mai apoi funcţionale la nivel naţional în România, Italia și Cipru. 
Programele vor deveni astfel instrumente de învăţare inovatoare pentru organizaţiile partenere, dar 
și pentru 60 de adulţi cu pro�l antreprenorial care vor � selectaţi din România, Italia și Cipru. 
Proiectul vizează inclusiv crearea unei platforme online care să ofere vizibilitate ideilor de afaceri 
sociale, validare celor mai bune dintre acestea, dar și posibilitatea unor �nanţări din partea 
comunităţilor. 

Durata: Decembrie 2019 – Iunie 2021
Buget: 226.229 EUR
Finanţator: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării 
Profesionale, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, KA204-063879 Parteneriate 
strategice – Educaţia Adulţilor prin Programul Erasmus+
Rol Civitas: Lider de parteneriat
Parteneri: Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială (Cluj-Napoca); Asociaţia Centrul pentru 
Legislaţie Nonpro�t CNLR (București); Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Matera, 
Italia); Synthesis Center for Research and Education Limited (Nicosia, Cipru); Diesis Coop (Bruxelles, 
Belgia)

„Învaţă și dă mai departe! Ce a făcut pandemia în cazul proiectelor 
Erasmus+ a fost să ne priveze de unul dintre elementele centrale ale 
acestui tip de �nanţări: mobilitatea. În consecinţă, a trebuit să 
regândim, împreună cu partenerii, o nouă formulă în care să putem 
atinge indicatorii iniţiali, fără a utiliza elementul de mobilitate. Simt că 
această perioada ne-a apropiat de parteneri și ne-a dat șansa să 
ieșim din tipare. Pentru că au avut loc mai multe ședinţe de lucru 
decât în mod normal, am reușit să menţinem o calitate superioară a 
produselor intelectuale generate în cadrul proiectului. Sperăm ca 
lucrurile să meargă într-o direcţie pozitivă și să reușim să �nalizăm 
proiectul cu atingerea indicatorilor stabiliţi de comun acord cu 
partenerii și Agenţia Naţională. În urma acestei perioade de 
încercări, ne-am convins de faptul că putem soluţiona orice 
problemă dacă avem o bună comunicare și înţelegere." 

Carmen Gancea – Coordonator Proiect
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În urma implementării acestui proiect, 
vor exista două tipuri de bene�ciari:
  - cei ai cursurilor de formare sau 
perfecţionare: 10 persoane angajate în 
cadrul proiectului, care își vor 
îmbunătăţi abilităţile, prin învăţarea 
tuturor pașilor și instrumentelor, 
modelelor de afaceri de incubare socială 
și alți 60 de adulți cu inițiative 
antreprenoriale, care își vor crește 
capacitatea de a dezvolta afaceri 
sociale, care se potrivesc cu realităţile 
comunităţii;
 - persoanele și instituţiile care vor putea 
folosi toate produsele intelectuale 
dezvoltate în cadrul proiectului.

BENEFICIARI PROIECT

Au fost dezvoltate:
- 32 de studii de caz, realizate pe incubatoare, hub-uri, 
  instrumente financiare sau afaceri sociale din Polonia, 
  Italia, Cipru, Franța, Spania, Belgia, România
- 3 modele de incubare a afacerilor sociale, modele care 
  sunt funcționale în România, Italia și Cipru
- 3 policy briefs realizate pentru România, Italia și Cipru
- 1 model integrat de incubare a afacerilor sociale
- 1 ghid de incubare a afacerilor sociale
- 1 set de instrumente pentru incubarea afacerilor 
   sociale
- 1 curriculum pentru cursul de formare a celor 10 
   experți din cadrul proiectului
- 1 curriculum pentru cursul de antreprenoriat social   
  dedicat celor 60 de adulți din țările partenere

STATUS PROIECT

Rezultatele cercetării și studiile de caz 
vor conduce la trei modele de incubare 
a afacerilor sociale care corespund 
nevoilor speci�ce identi�cate în �ecare 
ţară și la ghidul integrat de incubare a 
afacerilor sociale pentru antreprenori. 
Aceste rezultate vor deveni 
fundamentul celor trei brief-uri de 
politici publice (România, Italia, Cipru) 
care conţin recomandări privind 
antreprenoriatul social și �nanţarea 
pentru autorităţile centrale naţionale și 
instituţiile europene (Belgia). 
De asemenea, vom dezvolta două 
modele de formare profesională în 
antreprenoriat social bazate pe 
principiul human center design, atât 
pentru angajaţii parteneri, cât și pentru 
adulţii cu iniţiative antreprenoriale. 
Vom crea un instrument inovator, 
alternativ de �nanţare pentru 
antreprenorii și întreprinderile sociale, 
respectiv o platformă transnaţională 
multilingvă de �nanţare participativă cu 
toate resursele generate de proiect și 
vor � lansate 12 campanii de 
crowdfunding.

REZULTATE
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- 24 de lucrători de tineret vor deveni educatori financiari în opt comunități locale printr-un  
  eveniment de formare a personalului pe termen scurt, unde își vor aprofunda cunoștințele 
  în materie de alfabetizare financiară, vor testa și vor învăța cum să faciliteze modulele 
  de instruire.
- 238 de tineri și 181 de tineri antreprenori vor fi implicați în 2 mobilități mixte și 16 ateliere 
  locale pentru a-și îmbunătăți cunoștințele financiare.
- 28 de tineri și 21 de tineri antreprenori vor participa direct la 2 activități internaționale de 
  mobilitate mixtă pe parcursul proiectului pentru a-și îmbunătăți cunoștințele financiare 
  prin activități non-formale și resurse multimedia, digitale de învățare.
- Alți 330 vor beneficia de ateliere locale, vor testa setul de instrumente de instruire și jocul 
  educațional, care urmează să fie proiectat în timpul proiectului.

Youth Finance Academy

Descrierea proiectului:

Youth Finance Academy are ca scop crearea unei colecţii de trei instrumente de educaţie �nanciară 
pentru ONG-urile de tineret, care să �e utilizate de acestea pentru echiparea tinerilor antreprenori 
cu cunoștinţe și competenţe necesare pentru a obţine o alfabetizare �nanciară de înaltă calitate pe 
parcursul a doi ani.

Obiective speci�ce:
-  Crearea unei reţele trans-sectoriale de experţi �nanciari (din sectorul public, privat și non-pro�t) 
care pot contribui activ cu expertiză la dezvoltarea pachetului de formare al proiectului, a jocului 
educaţional și a conţinutului multimedia (podcast-uri, videoclipuri de micro-învăţare, articole) și 
promovarea necesităţii integrării educaţiei �nanciare în licee, universităţi și ONG-uri de tineret prin 
6 seminare naţionale și un Forum pentru educaţie �nanciară pentru tineri.
-  Instruirea a 24 de lucrători de tineret pentru a deveni educatori �nanciari în 8 comunităţi locale 
printr-un eveniment de formare a personalului pe termen scurt.
- Proiectarea instrumentelor de învăţare �nanciară de înaltă calitate care pot îmbunătăţi 
alfabetizarea �nanciară a 238 de tineri și 181 de tineri antreprenori implicaţi în 2 mobilităţi mixte și 
16 ateliere locale.

Durata: 1 Decembrie 2020 - 30 Noiembrie 2022
Buget: 256.804 EUR dintre care bugetul Civitas de 25.337 EUR
Finanţator: Erasmus+ Key Action 2 STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION, 
TRAINING AND YOUTH - KA205 - Strategic Partnerships for youth 
Rol Civitas: Partener proiect
Parteneri: Monomyths Association, Nuorisokeskus Piispala, Sdruzhenie Walk Together, Terram 
Pacis, Inter College APS, Asociacija Tavo Europa, Entrepreneurship and Social Economy Group- 

      

Alexandra Nae – Expert proiect

REZULTATE
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BENEFICIARII PROIECTULUI
Proiectul de educaţie antreprenorială 
„Transylvanian Moviepreneurs” este construit 
ca un set de activităţi integrate ce cuprinde: 
vizită de studiu în Islanda pentru transfer de 
know-how în domeniul antreprenoriatului 
cultural și cinematogra�e; training de 
antreprenoriat cultural în vederea dezvoltării 
de planuri de afaceri în domeniu; bootcamp 
de �lm destinat tinerilor profesioniști din 
industria �lmului și realizarea unui 
scurt-metraj cu focus asupra minorităţilor 
etnice, religioase, sexuale, sociale și culturale; 
diseminarea scurt-metrajului în cadrul unor 
proiecţii ce vor avea loc în mai multe locaţii la 
nivel naţional.

Transylvanian Moviepreneurs

Descrierea proiectului:

Transylvanian Moviepreneurs este un proiect de educaţie antreprenorială destinat tinerilor 
profesioniști care activează în industriile culturale și creative. Obiectivul principal este crearea 
conexiunilor între specialiști de top și antreprenori din industriile creative, cu accent asupra 
modelelor de business din mediul antreprenorial.

Durata: Septembrie 2020 - Decembrie 2021
Buget: 951.820,00 RON
Finanţator: Proiect �nanţat prin fonduri SEE, demarat de Ministerului Culturii și a Unităţii de 
Management prin intermediul programului RO-Cultura
Rol Civitas: Lider de parteneriat
Parteneri: 23 FILM STUDIO & MEDIA SRL (România), Projects ehf (Islanda)

„Industriile cultural-creative pot � industriile viitorului.”

Carmen Ciobanu - Coordonator proiect

Bene�ciarii proiectului sunt tinerii profesioniști 
cu vârsta cuprinsă între 20-35 de ani, care 
activează în domeniul televiziunii și 
cinematogra�ei, artelor vizuale, jurnalismului, 
editării, implicaţi în programul de formare 
antreprenorială. Bene�ciarii �nali sunt 
reprezentaţi de publicul interesat de activităţi 
culturale.

Proiectul își propune să ofere o nouă abodare a 
mediului antreprenorial prin strategii și metode 
de lucru, vizite de studiu, cursuri de business și 
nu în ultimul rând, un bootcamp de �lm sprijinit 
de profesioniști de top din industria 
cinematogra�că românească, bootcamp a 
cărui �nalitate este producţia unui �lm. 
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Principalele activităţi efectuate în cadrul 
proiectului:
1. Informarea publicului despre proiect, 
despre avantajele participării și rezultatele 
preconizate. Am organizat evenimente de 
informare în judeţele Brașov, Alba, Harghita, 
Covasna, Mureș și Sibiu;
2. Desfășurarea de cursuri de formare 
antreprenoriale cu durata a opt zile și care au 
conţinut modulele: Fii antreprenor!, 
Demararea unei afaceri, Contabilitatea 
afacerii, Comunicare în afaceri, Marketing, 
Elaborarea Planului de afaceri, respectiv un 
modul complementar TIC;
3. Organizarea concursului planurilor de 
afaceri. Planurile de afaceri depuse au 
parcurs un proces de evaluare, realizată de 
către un juriu obiectiv și riguros. În �nal, juriul 
a selectat pentru �nanţare 36 de planuri de 
afaceri; 

4. Câștigătorii au efectuat stagii de practică la 
unităţi al căror obiect de activitate este identic 
cu obiectul de activitate abordat în cadrul 
planului de afaceri;
5. În�inţarea �rmelor, înregistrate ca SRL-uri și 
semnarea contractelor de �nanţare, în care s-a 
prevăzut o �nanţare nerambursabilă totală de 
câte 177.740 lei pentru �ecare afacere;
6.  Am realizat un studiu, în cadrul căruia, prin 
intermediul reprezentanţilor afacerilor 
în�inţate și al reprezentanţilor unor afaceri din 
afara proiectului, am analizat situaţia mediului 
de afaceri din România în general, dar în 
special în Regiunea de Dezvoltare Centru.

SPEED-Spre o Economie E�cientă și Dezvoltată

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea ridicării nivelului de trai al populaţiei din Regiunea de 
Dezvoltare Centru, prin dezvoltarea capacităţii antreprenoriale, susţinerea în�inţării de noi 
întreprinderi non-agricole inovative în zona urbană, respectiv prin promovarea în�inţării de noi locuri 
de muncă durabile și competitive.

Durata: 18 Ianuarie 2018 - 30 Ianuarie 2021
Buget: 10.683.494 RON
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU 2014-2020) 
Rol Civitas: Lider de parteneriat
Parteneri: Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri

„Să ne Dezvoltăm împreună!”

Kis Zoltán - Coordonator proiect

SPEED - Spre o Economie E�cientă și Dezvoltată
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1205 persoane informate despre proiect
363 persoane au absolvit cursurile de formare antreprenorială
36 întreprinder i înființate care au beneficiat de o subvenție de  177.740 lei fiecare
76 de noi locuri de muncă create

REZULTATE
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DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 
RURALĂ



20 de lideri de cooperative agricole 
(manageri și președinţi) în�inţate în 
actualul ciclu de �nanţare prin măsurile 
de asociativitate lansate de către 
Grupurile de Actiune Locală de pe întreg 
teritoriul României

BENEFICIARII PROIECTULUI

Rezultatele cercetării și studiile de caz 
vor conduce la trei modele de incubare 
a afacerilor sociale care corespund 
nevoilor speci�ce identi�cate în �ecare 
ţară și la ghidul integrat de incubare a 
afacerilor sociale pentru antreprenori. 
Aceste rezultate vor deveni 
fundamentul celor trei brief-uri de 
politici publice (România, Italia, Cipru) 
care conţin recomandări privind 
antreprenoriatul social și �nanţarea 
pentru autorităţile centrale naţionale și 
instituţiile europene (Belgia). 
De asemenea, vom dezvolta două 
modele de formare profesională în 
antreprenoriat social bazate pe 
principiul human center design, atât 
pentru angajaţii parteneri, cât și pentru 
adulţii cu iniţiative antreprenoriale. 
Vom crea un instrument inovator, 
alternativ de �nanţare pentru 
antreprenorii și întreprinderile sociale, 
respectiv o platformă transnaţională 
multilingvă de �nanţare participativă cu 
toate resursele generate de proiect și 
vor � lansate 12 campanii de 
crowdfunding.

CoopNet 2.0: Învăţăm și creștem împreună

Descrierea proiectului:

CoopNet 2.0 urmărește educarea și dezvoltarea unei comunităţi de lideri care conduc cooperativele 
agricole în�inţate deja prin Grupurile de Acţiune Locală, astfel încât aceștia să își asigure resursele 
necesare pentru desfășurarea activităţii lor.

Durata: Ianuarie 2020 - Decembrie 2021
Buget: 216.040 USD
Finanţator: Romanian-American Foundation
Rol Civitas: Coordonator proiect
Parteneri: Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE); Centrul de Mediere și Securitate 
Comunitară (CMSC)

Prin CoopNet 2.0, Fundaţia Civitas crește comunitatea liderilor din domeniul agricol, prin sesiuni de 
mentorat, vizite de studiu internaţionale, un program de training pentru executivul cooperativelor 
agricole, activităţi de cercetare și advocacy. Pe lista priorităţilor CoopNet 2.0 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.

„Învăţam și creștem împreună!"

Gabriela Demian
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 Food Hub - Centru de colectare și distribuţie a produselor locale

Descrierea proiectului:

Food-hub-urile reprezintă viitorul. Le-am adus în prezent, prin regândirea relaţiei producător - 
consumator, într-o manieră responsabilă și cu grijă faţă de resursele naturale!
Obiectivul proiectului este consolidarea food hub-ului Nod Verde drept o alternativă durabilă pentru 
accesul la piaţă al fermierilor locali, în scopul promovării lanţului scurt agro-alimentar și asigurarea 
opţiunilor de achiziţie responsabilă pentru comunitatea noastră de clienţi.

Durata: 2019 - 2021
Buget: 431.952 USD
Finanţator: Romanian-American Foundation
Rol Civitas: Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj este responsabilă de dezvoltarea food 
hub-ului Nod Verde, din Municipiul Cluj-Napoca
Parteneri: Centrul pentru Mediere și Securitate Comunitară, Fundaţia Civitas pentru Societatea 
Civilă Odorheiu Secuiesc, Fundaţia Open Fields

 

„Hrană din pământ odihnit.”

Anna Șargov

Am dedicat acest an întăririi sentimentului de 
angajament al furnizorilor faţă de food hub. 
Am oferit asistenţă în dezvoltarea produselor 
și accesul pe piaţă. De asemenea, am crescut 
comunitatea furnizorilor prin pieţele locale, 
târgurile alimentare și prin contact personal. 
În 2020, am colaborat cu peste 60 de 
producători locali din jurul Clujului, adaptând, 
în același timp, strategia de marketing la 
realităţile unui an atipic.
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Proiect: Fermieri locali mici și mijlocii; 
Program: Cele patru food hub-uri ale 
reţelei 

 
BENEFICIARII PROGRAMULUI

• 60+ producători locali
• 200+ produse listate pe website
• Creștere cu peste 400% a vânzărilor 
   în 2020

REZULTATE
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Magazinul Helyénvaló (Cumsecade):
Un punct de întâlnire între producătorii locali și
consumatorii din Odorheiu Secuiesc

Descrierea proiectului:

Magazinul Helyénvaló (Cumsecade) este un punct de desfacere a produselor locale și întâlnire între 
producătorii mici și cumpărători, un centru de consultanţă, dar și un punct de relaxare pentru turiștii 
și consumatorii din zonă. 

Durata: Septembrie 2017 - Ianuarie 2022
Buget: 295.403 USD, din care contribuţie proprie 33.127 USD
Finanţator: Romanian-American Foundation 
Rol Civitas: Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Odorheiu Secuiesc este responsabilă de 
dezvoltarea food hub-ului Helyénvaló

„Magazinul Cumsecade este o oază în deșertul 
societăţii consumatoare.”

 Kolumbán Gábor, Președintele Consiliului DirectorResponsabil proiect
Judith Molnár

Societatea Helyénvaló SRL este o instituţie 
alternativă, care încearcă să întruchipeze o 
abordare nouă în lumea afacerilor. Operează ca 
lanţ scurt de distribuţie prin diferite canale: 
magazin, webshop, evenimente locale. 

Ne dorim prin acest food hub să dezvoltăm o 
atitudine responsabilă faţă de mediu și 
comunitate.
Prin acţiunile noastre, ne-am propus să 
subliniem importanţa produsului local sănătos – 
organizăm degustări, sesiuni de degustare de 
ceaiuri, vizite la ferme, prezentări în cadrul 
școlilor și în cadrul ONG-urilor locale. Anul 2020 
a adus provocări semni�cative, evenimentele 
sociale nemaiavând loc, respectiv numărul 
turiștilor scăzând semni�cativ.

Produsele sunt valori�cate prin magazinul �zic 
din Odorheiu Secuiesc și prin intermediul 
webshopului: www.produscumsecade.ro
Prin intermediul evenimentelor noastre 
educative, dorim să ajutăm consumatorii să 
conștientizeze valoarea, importanţa produselor 
locale și rolul acestora în dezvoltarea vieţii 
economice din spaţiul rural.
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BENEFICIARII PROIECTULUI

Proiect: Fermieri locali mici și mijlocii; 
Program: cele patru food hub-uri ale 
reţelei

• Nr. producătorilor din magazin: 108
• Sortiment Produse din magazin: 1014
• Vânzările realizate în anul 2020: 520.451 RON
• Nr. angajați: 3

REZULTATE
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4. Câștigătorii au efectuat stagii de practică la 
unităţi al căror obiect de activitate este identic 
cu obiectul de activitate abordat în cadrul 
planului de afaceri;
5. În�inţarea �rmelor, înregistrate ca SRL-uri și 
semnarea contractelor de �nanţare, în care s-a 
prevăzut o �nanţare nerambursabilă totală de 
câte 177.740 lei pentru �ecare afacere;
6.  Am realizat un studiu, în cadrul căruia, prin 
intermediul reprezentanţilor afacerilor 
în�inţate și al reprezentanţilor unor afaceri din 
afara proiectului, am analizat situaţia mediului 
de afaceri din România în general, dar în 
special în Regiunea de Dezvoltare Centru.

Cooperativa agricolă Gospodarii de pe Valea Crasnei

Scopul proiectului:

Crearea și dezvoltarea unei cooperative de legumicultori în teritoriul Grupului de Acţiune Locală 
Valea Crasnei și Barcăului.

Durata: 27 Februarie 2021 - 26 Noiembrie 2021
Buget: 99.840,00 EUR
Finanţator: Proiect �nanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Rol Civitas: Lider de proiect

Anna Șargov - Coordonator Proiect

Cooperativa Gospodarii de pe Valea 
Crasnei este un proiect iniţiat și dezvoltat 
de către Fundaţia Civitas pentru Societatea 
Civilă Cluj, �nanţat cu fonduri europene, 
prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală și aduce împreună producători de 
legume din teritoriul GAL Valea Crasnei și 
Barcăului, în special comunele Crasna și 
Pericei.  

Proiectul prin care a fost creată și 
dezvoltată Cooperativa propune un set de 
activităţi pentru producătorii de legume ce 
au permis dezvoltarea unei identităţi 
comune de produse și reuniunea 
eforturilor pentru activitatea de desfacere. 

Asocierea producătorilor le dă posibilitatea să 
se concentreze pe activitatea de producţie, 
cedând Cooperativei tot mai mult din efortul de 
comercializare. 

Ne dorim dezvoltarea unui brand local al zonei 
legumicole, această identitate �ind clar 
comunicată consumatorilor.
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1205 persoane informate despre proiect
363 persoane au absolvit cursurile de formare antreprenorială
36 întreprinder i înființate care au beneficiat de o subvenție de  177.740 lei fiecare
76 de noi locuri de muncă create

Cooperativa Agricolă Gospodarii din Câmpia Transilvaniei 

Scopul proiectului:

Crearea și dezvoltarea unei cooperative zootehnice în teritoriul Grupului de Acţiune Locală Câmpia 
Transilvaniei.

Durata: 13 Mai 2019 -12 August 2021
Buget: 99.800,00 EUR
Finanţator: Proiect �nanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
Rol Civitas: Lider de proiect
Bene�ciarii proiectului sunt cinci crescători de bovine și ovine din teritoriul GAL Câmpia 
Transilvaniei.

Prin în�inţarea Cooperativei Agricole Gospodarii din Câmpia Transilvaniei, cu pro�l zootehnic, 
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj sprijină crescătorii de animale și facilitează 
valori�carea laptelui provenit de la animalele din cadrul cooperativei. 
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• 26 de membri implicați, față de 9 din primul an, dețin peste 2600 de oi mame, 
  120 de bovine și 170 de bubaline
• Anul 2020 a adus vânzări în a doua parte a anului de peste 16.000 lei, în 
  creștere de la lună la lună. 

Cooperativa agricolă Calea Laptelui Transilvan

Scopul proiectului:

Asocierea Crescătorilor de Animale din Sânpaul: 26 de localnici crescători de ovine, bovine și 
bubaline.

Durata: 26 August 2019 - 26 Mai 2021
Buget: 97.085,00 EUR
Finanţator: Proiect �nanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Rol Civitas: Lider de proiect
Bene�ciarii proiectului sunt cei 26 de crescători de bovine, bubaline și ovine din teritoriul Grupului 
de Acţiune Locală Someș Nadeș. Aceștia deţin ferme de mici și medii dimensiuni, valori�când lapte 
atât prin Cooperativă, cât și prin livrare directă la consumator.

Proiectul a inclus înregistrarea juridică a Cooperativei Calea Laptelui Transilvan și operaţionalizarea 
planului de afaceri al acesteia prin colaborări comerciale (vânzare lapte crud) către procesatori locali 
(Narcheese) și regionali (Transilvania Lactate). Anul 2020 a presupus demararea activităţii 
economice prin organizarea livrărilor de lapte de vacă și lapte de bivol. Am angajat un manager al 
cooperativei, am realizat sesiuni de formare și întâlniri de lucru între membri și împreună cu 
partenerii comerciali.

„Lapte, nu vorbe!”

 Cooperativa Agricolă Calea Laptelui Transilvan

REZULTATE
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• 7 membri cooperatori exploatează o suprafață agricolă totală de 790 hectare 
• În anul 2019 (primul an de funcționare), au avut vânzări de cereale în valoare 
   de 1.249.753,9 Lei, iar venituri din prestări servicii de 146.651,03 LEI.
• În anul 2020, al doilea an de funcționare, au avut o cifră de 
   afaceri de 2 363 809.43 lei din comercializarea cerealelor și 
   venituri din prestări servicii de 132.000 lei.

Cooperativa Agricolă Izvorul Fizeșului

Scopul proiectului:

În�inţarea cooperativei producătorilor din sectorul vegetal (cultura mare) din GAL Câmpia 
Transilvaniei.

Durata: 30 Iulie 2018 - 30 Octombrie 2020
Buget: 97.870,00 EUR
Finanţator: Proiect �nanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Rol Civitas: Lider de proiect
Status: Finalizat
Bene�ciarii proiectului au fost cei nouă membri cooperatori (număr iniţial de membri), producători 
de cereale de pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Câmpia Transilvaniei.

REZULTATE

Cooperativa Agricolă Izvorul Fizeșului a fost 
în�inţată în luna decembrie a anului 2018, 
printr-un proiect demarat de Fundaţia Civitas 
Cluj și este o structură asociativă care a fost 
creată pentru valori�carea optimă a cerealelor 
și plantelor oleaginoase. 

Membrii fondatori ai acestei cooperative 
agricole sunt șapte producători de cereale din 
teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei. 
Exploataţiile agricole ale acestora sunt 
localizate în Feldioara, Valea Caldă, Cătina 
(comuna Cătina), Lacu, Sucutard, Legii 
(comuna Geaca), Buza și Cămărașu.

Principalele tipuri de culturi agricole ale 
producătorilor Cooperativei Agricole Izvorul 
Fizeșului sunt cele de �oarea soarelui, 
porumb boabe, grâu, soia, rapiţă, orz de 
toamnă, ovăz și orzoaică de primăvară.

Modelul de business este axat pe 
comercializarea de cereale de la membrii 
cooperatori și membrii a�liaţi și prestarea de 
servicii de recoltat pentru alţi producători de 
cereale din zona Câmpiei Transilvaniei.
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Cooperativa Cramele Crișana (Cramele Ulm)

Scopul proiectului:

Crearea și dezvoltarea unei cooperative vitivinicole în teritoriul Grupului de Acţiune Locală Valea 
Crasnei și Barcăului.

Durata: 05 Iulie 2019 - 04Octombrie 2021
Buget: 99.994,00 EUR
Finanţator: Proiect Finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Rol Civitas: Lider de proiect
Bene�ciarii proiectului: Fort Silvan, Domeniile Agoston, Domeniile Blaga, Domeniile Szekrényes, 
Domeniile Nagy

„Vinul unește oamenii”

Brandul Cramele Ulm aparţine Cooperativei 
Agricole Cramele Crișana și reunește cinci 
parteneri din zona viticolă DOC Crișana: Fort 
Silvan, Domeniile Agoston, Blaga, Szekrenyes și 
Nagy.

Însumate, cele cinci podgorii au o suprafaţă 
totală de aproximativ 70 hectare. Asocierea celor 
cinci producători face posibil accesul la resurse 
și tehnologie modernă și dă forţa vinurilor, 
recunoscute local și internaţional.

În anul 2020, Cooperativa Cramele Crișana a 
intrat pe piaţa Clujului prin închirierea unui 
depozit de desfacere și încheierea unor 
colaborări comerciale. S-au organizat, atât la 
Camăr, cât și în Cluj-Napoca, evenimente de 
promovare, cu degustare de vinuri dedicate 
pieţei de referinţă, și concursuri între 
producătorii de vin din nordul Transilvaniei.
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YOUCooperATE

Descrierea proiectului:

Proiectul YOUCooperATE (Youth Cooperation for Agricultural Renewal through Education) are ca 
principal obiectiv consolidarea cunoștinţelor și competenţelor tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 
17 ani, implicaţi în programe de formare profesională agricolă (T-VET) în România, Ungaria, Bulgaria, 
Letonia și Italia.

Durata: 01 Martie 2020 – 31August 2021
Buget: Total 238.866 EUR, Buget Civitas 31.225 EUR
Finanţator: Comisia Europeană
Rol Civitas: Partener
Parteneri: Romanian Center for European Policies (Romania), National Agricultural Research and 
Innovation Centre NAIK (Hungary), Farmers Parliament Latvia, IRECOOP (Italy), National Union of 
Small Family Farmers and Producers Association NUSFFP (Bulgaria)
Bene�ciarii proiectului: 700 de elevi T-VET cu vârste cuprinse între 15-17 ani în România (150), 
Ungaria (150), Bulgaria (100), Letonia (150) și Italia (150), care au bene�ciat de pregătire în 
cooperativele agricole din școli, dintre care un total de 150 (30 pe ţară) au bene�ciat, de asemenea, 
de formare online aprofundată, mentorat și simularea planului de afaceri. 100 (20 din �ecare ţară) au 
bene�ciat de vizite de studiu naţionale.          
O altă categorie de bene�ciari direcţi ai proiectului sunt 150 de experţi educaţionali din T-VET și 
TET-AGRI, cercetători, decidenţi politici, reprezentanţi relevanţi ai guvernului etc.
De asemenea, minim 100 de părţi interesate europene în domeniul tineretului, cooperativelor, T-VET, 
T-VET agro, vor bene�cia de instrumentele și rezultatele proiectului, în urma activităţilor de 
diseminare la nivelul UE.
   

Liceele agricole sunt „Cenușăreasa” 
sistemului T-VET - din mai multe motive: 
puţini elevi optează pentru ele (din cauza 
stereotipurilor și lipsei de cunoștinţe în ce 
privește agricultura modernă), au facilităţi de 
practică învechite, cali�cările profesorilor 
rămân în urmă, programele sunt depășite, 
există o cooperare insu�cientă între 
întreprinderile agricole și școli, o nepotrivire 
generală între sistemul de formare tehnică și 
profesională (ÎPT) și piaţa forţei de muncă.

Prin tehnici moderne de predare, inclusiv 
e-learning, tineri din ţările implicate în proiect 
își vor dezvolta cunoștinţe cu privire la valorile 
și modelul afacerilor cooperatiste. De altfel, 
proiectul susţine dobândirea de cunoștinţe 
pentru elevi, încurajarea implicării 
cooperativelor agricole în proiect prin 
mentorat, programe de simulare și vizite de 
studiu în vederea promovării bunelor practici și 
a instrumentelor referitoare la antreprenoriatul 
cooperatist în școlile agro-VET din cele cinci 
ţări. Scopul �nal este dezvoltarea sectorului 
agricol de către următoarea generaţie de 
fermieri din ţările implicate în proiect.
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Aventuri în grădină - grădinărește pentru sănătatea ta!

Descrierea proiectului:

Ne-am propus realizarea unei grădini didactice, deschise elevilor, unde aceștia pot învăţa cultivarea 
plantelor. Urmărim conștientizarea importanţei consumului de produse sănătoase, cultivate și 
produse local și, totodată, stimularea alimentaţiei sănătoase, mișcării și petrecerii timpului liber de 
calitate.

Durata: 01 Iulie 2021 - 30 Noiembrie 2021
Buget: 14.080,22 RON
Finanţator: Municipiul Odorheiu Secuiesc
Rol Civitas: Bene�ciar

Bene�ciarii direcţi al proiectului au fost 190 de elevi din 7 școli gimnaziale din Odorheiu 
Secuiesc și cadre didactice însoţitori, �ind familiile elevilor care au participat în proiect.

       7 ateliere de lucru pentru 190 de elevi și 8 pedagogi din 7 școli generale
       23 de voluntari implicați
       250 de broșuri realizate și distribuite
       198 de plante distribuite elevilor
       O vizită virtuală în grădină cu 1.584 de vizualizări

REZULTATE

Am realizat șapte ateliere de lucru cu 
informaţii practice pentru 190 de elevi și opt 
pedagogi din șapte școli generale. În cadrul 
acestor ateliere, participanţii au putut să 
asimileze informaţii practice despre cultivarea 
plantelor în grădina de zarzavaturi și plantelor 
medicinale, astfel stimulând formarea unui stil 
de viaţă sănătos. 

Un atelier de lucru a fost realizat la sediul 
fundaţiei, în grădina de prezentare. 

Din cauza reglementărilor privind pandemia, 
celelalte șase ateliere au fost realizate online, din 
grădină, în cadrul orelor școlare. 
Ne-am bucurat să vedem că, la întrunirea privind 
pregătirea atelierelor, în loc de 10 voluntari, au 
participat 23 de persoane, care au ajutat pe rând. 
În cadrul proiectului am realizat o broșură, cu rol 
de ajutor în grădinărit. Broșura a fost tipărită în 
250 de exemplare, care au fost distribuite 
elevilor. Elevii participanţi au primit cadou câte o 
plantă pentru a începe grădinăritul. 
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Facilitator de dezvoltare comunitară

Descrierea proiectului:

Fundaţia Civitas a avut mereu ca misiune sprijinirea activităţilor agricole în cadrul comunităţilor. 
Scopul acestui program este consolidarea relaţiilor cu agricultorii, iniţierea unor legături noi și 
întărirea celor existente.

Durata: 01 Octombrie 2018 - 30 Iunie 2022
Buget: 23.040.000 HUF
Finanţator: Ministerul Agriculturii din Ungaria
Rol Civitas: Solicitant
Bene�ciarii proiectului sunt producătorii agricoli mici din zona Odorheiului și a Ciucului.

Facilitatorii noștri au rolul de liant între Fundaţia Civitas și agricultorii din zona Odorheiului și 
Ciucului, gestionând �uxul de informaţii și oferind exemple de bune practici. 
Facilitatorul este un consilier de specialitate în domeniul agricol, care are sarcina de a completa 
activitatea instituţiilor din domeniu, a oferi soluţii în agricultura sustenabilă, ajutor în labirintul 
birocraţiei și informaţii despre posibilităţile de formare profesională și �nanţări. 
Din anul 2020, avem doi facilitatori, Bara Erzsébet, în zona Odorheiului, și Dobos Attila, în zona 
Ciucului. În 2020, din cauza epidemiei, legătura cu agricultorii s-a ţinut mai ales prin telefon și online.
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Grădina de Plante Medicinale din Ardeal

Descrierea proiectului:

Asociaţia Grădina de Plante Medicinale din Ardeal a fost în�inţată în 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 Fundaţia Civitas din Odorheiu Secuiesc (2015 - 2017), 
co-�nanţat din Fondul pentru Parteneriat Elveţiano-Român. 

Scopul Asociaţiei este sprijinirea și promovarea cultivării, colectării și procesării sustenabile a 
plantelor medicinale și aromatice. Revitalizarea tradiţiilor cu privire la utilizarea plantelor medicinale 
și aromatice contribuie la protecţia mediului înconjurător, la dezvoltarea durabilă, precum și la 
promovarea și punerea în valoare a patrimoniului imaterial ardelenesc (în domeniul gastronomiei 
tradiţionale, a medicinei populare etc.)

Durata: Proiect în derulare
Buget: 23.040.000 HUF
Finanţator: Fundaţia Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundaţia Communitas, 
Fondul Bethlen Gábor - Ungaria
Rol Civitas: Iniţiator

„Natural, pentru sănătatea ta!”

Activitatea asociaţiei a fost afectată de starea 
pandemică, unele activităţi �ind transferate în 
spaţiul virtual. Astfel, a V-a ediţie din seria de 
evenimente Ziua Porţilor Deschise la Centrul 
de Competenţă Locodeni a fost organizată în 
online. 
În proiectul Aventuri în Centrul de Competenţă 
Locodeni - �nanţat de Fondul Bethlen Gábor 
din Ungaria – iniţial, am plani�cat vizite la 
Locodeni cu programe de o zi pentru grupuri 
de elevi. 
Ulterior, activităţile au luat o formă hibridă; cele 
o�ine au fost organizate cu un număr mai mic 
de participanţi, dar am realizat un �lm, care a 
fost publicat online, astfel reușind să implicăm 
chiar mai mulţi bene�ciari. 

Un domeniu nou pentru noi a fost strângerea de 
fonduri prin evenimentul sportiv “Run for it!”. Prin 
proiectul nostru, intitulat “Natural, pentru 
sănătatea ta!”, ne-am propus în�inţarea unui 
atelier mobil pentru procesarea plantelor 
medicinale, dotat cu echipamentele, utilajele și 
accesoriile necesare. 
De asemenea, am organizat trei ateliere pe trei 
teme diferite: săpun artizanal cu plante 
medicinale, sare condimentată și amestec de 
ceai, cremă de gălbenele. 
În viitor, intenţionăm să ne concentrăm pe 
efectele binefăcătoare ale plantelor medicinale și 
aromatice, organizând ateliere și cursuri, în cadrul 
unor evenimente, tabere, festivaluri, demonstraţii 
școlare. 
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• Nr. producătorilor din magazin: 108
• Sortiment Produse din magazin: 1014
• Vânzările realizate în anul 2020: 520.451 RON
• Nr. angajați: 3

DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ 
ȘI BUNĂ 
GUVERNARE



Mintenașii – Oameni cu Fapte Bune (Măsuri integrate pentru comunități 
marginalizate din Câmpia Transilvaniei)

Descrierea proiectului:

Servicii integrate pentru un număr de peste 455 de persoane din comunităţi marginalizate din 
comunele Geaca și Cornești, judeţul Cluj: acesta este obiectivul ambiţios al proiectului, scopul �nal 
�ind diminuarea numărului de persoane a�ate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Durata: Septembrie 2017 - Mai 2021
Buget: 10,201,483.20 RON
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, POCU 2014-2020
Rol Civitas: Lider de parteneriat
Parteneri: Comunele Cornești și Geaca, Fundaţia Creștină Diakonia, Școala Geaca, Asociaţia 
Centrul pentru o Societate Durabilă
Bene�ciarii proiectului: 455 de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în 
comunităţile marginalizate (non-romă) din comunele Geaca și Cornești, din judeţul Cluj

„Am început acest proiect cu credinţa că putem 
diminua numărul de persoane a�ate în risc de sărăcie 
din cele două comunităţi. La �nal de 2020, vorbim 
despre calitatea vieţii și despre ceea ce dorim să 
rămână în comunităţi, despre mai multă implicare, 
despre lideri locali care pot face diferenţa și despre 
parteneriatul cu oamenii.” 

Simona Bartiș, Manager Proiect

”Știam de la început că putem realiza acest obiectiv doar 
cu ajutorul partenerilor noștri, deoarece aveam nevoie 
de mai multe voci care să dea încredere și sens muncii 
oamenilor care au făcut lucrurile să se întâmple.”  

Márton Balogh, Director, Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj
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Proiectul integrează servicii vizând toate 
domeniile vieţii, inclusiv domeniul educaţiei, 
domeniul ocupării forţei de muncă, domeniul 
dezvoltării și furnizării de servicii medicale, 
sociale, medico-sociale, domeniul 
îmbunătăţirii condiţiilor de locuit, domeniul 
acordării de asistenţă juridică pentru 
reglementări acte, respectiv domeniul 
promovării identităţii comunitare. 

• Peste 60 de copii au beneficiat de cărți, jucării, materiale educaționale, atenție  
   și experiențe zilnice în cadrul programelor de Școală după Școală ori de activități 
   extracurriculare prin participarea la hub-urile educaționale.
• Peste 60 de vârstnici și peste 70 de bolnavi au fost vizitați constant și au 
   beneficiat de sprijin, îngrijire și tratament socio-medical la domiciliu în satele 
   aparținătoare.
• Peste 160 de persoane au înțeles importanța participării la cursurile de 
   electrician, patiser, coafor, agent de pază, lucrător în construcții, ajutor bucătar, 
   limba engleză, competențe antreprenoriale și competențe informatice.
• Au fost înființate 11 afaceri locale mici.

REZULTATE
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Liceele agricole pregătesc fermierii de mâine

Descrierea proiectului:

Ne dorim ca liceele agricole să devină unul dintre principalele locuri de profesionalizare a viitorilor 
fermieri mici și mijlocii din România.  
Am gândit acest program pentru a oferi 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.

Durata: Ianuarie 2018 – Decembrie 2020
Buget: 279.181 USD
Finanţator: Romanian-American Foundation
Rol Civitas: Partener
Parteneri: World Vision România, Junior Achievement România, Centrul pentru Educaţie 
Economică și Dezvoltare din România, Centrul Român pentru Politici Europene
Bene�ciarii proiectului: Cel puţin 1.800 de elevi/an care participă la o activitate educativă (educaţie 
antreprenorială/practică/vizită de studiu pe lanţul valoric) și cel puţin 360 de elevi care participă la 
toate componentele pe durata programului; cel puţin 120 de profesori implicaţi în activităţile 
educaţionale.

În cele 11 licee înscrise în program, educaţia antreprenorială în agro-business (idei, planuri de 
afaceri, dezvoltare de produs și vânzare, totul cu ajutorul mentorilor) este dublată de vizite de studiu, 
prezentări susţinute de reprezentanţii fermelor și unităţilor de procesare, dar și de exerciţii practice, 
care oferă tinerilor oportunitatea de a explora și alte tehnici de învăţare.
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.

„Proiectul face parte dintr-un program complex ce are 
ca scop creșterea numărului de elevi interesaţi de o 
carieră în agricultură. Sectorul agricol și oportunităţile 
apărute în ultimii ani pun într-o nouă perspectivă 
viitorul tinerilor. În acest context, miza este 
demontarea prejudecăţilor despre liceele agricole și 
sprijinirea acestora în demersul lor de a deveni mai 
atrăgătoare pentru absolvenţii de gimnaziu.” 

Anca Odobleja, Responsabil Proiect
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Din grupul țintă fac parte 184 de elevi, dintre care:
• 184 de persoane au luat parte la analiza profilului personal, prin completarea 
    testelor Thomas; 
• 144 de persoane au participat la stagii de practică în firme din 
   domeniul comercial;
• 60 de persoane au participat la cursuri de formare competențe; 
• În urma implementării proiectului, un număr de minim 39 de persoane și-au 
   găsit un loc de muncă la încetarea calității de participant.

Future Builders – învăţare activă la locul de muncă prin programe de 
practică în domeniul comercial

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi 
de învăţământ secundar superior din domeniul comerţului cu amănuntul. Ne dorim atingerea 
acestui obiectiv prin activităţi de consiliere profesională și asigurarea participării la programe de 
învăţare în cadrul unor stagii de practică desfășurate la un potenţial loc de muncă.

Durata: 28 Septembrie 2020 - 12 Decembrie 2021
Buget: 2.349.237,49  RON
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU 2014-2020)
Rol Civitas: Partener. Solicitant: ADI Harghita Business Center
Bene�ciarii proiectului: 184 elevi

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din elevi din clasele IX, X, XI și XII, care studiază pe �liera 
tehnologică, pro�lul tehnic, domeniul comercial, specializările: tehnician în activităţi de comerţ, 
tehnician în activităţi economice, respectiv tehnician în administraţie, din trei licee din judeţul 
Harghita. 

REZULTATE
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Pilotarea abordării integrate a intervenţiilor în domeniul educaţiei în 
comunităţi marginalizate

Durata: Iulie 2018 – August 2020
Buget: 80.000 USD
Finanţator: Fundaţia Open Society Institute
Rol Civitas: Iniţiator 

În anul 2020, am lucrat la Evaluarea 
impactului programelor de tip after-school în 
cele două școli rurale din România. Astfel că a 
fost efectuată o analiză de impact a 
intervenţiilor proiectului asupra comunităţilor 
vizate. Analiza impactului a evaluat rezultatele 
proiectului, provocările întâmpinate în timpul 
implementării proiectului și impactul general 
al intervenţiei. 

Scopul proiectului a fost de a oferi un cadru 
educaţional care să îmbunătăţească realizările 
educaţionale ale copiilor vulnerabili din familiile 
marginalizate. Proiectul a oferit un program 
after-school (ASP) atât în cele două așezări, cât 
și printr-o tabără de vară. La el au participat în 
mod regulat aproximativ patruzeci de copii și a 
constat în prânz, teme și activităţi ludice de 
grup.

Rezultatele pot � împărţite în patru domenii: 
inegalitatea socială, promovarea atitudinilor 
pozitive faţă de sistemul educaţional, sprijinul 
profesorilor și sprijinul școlar. Proiectul a fost 
evaluat în acest context. Evaluarea a avut loc în 
două valuri. 

Primul a avut loc în mai 2019 și s-a bazat pe 
interviuri personale și vizite pe teren. 

Al doilea val a avut loc în ianuarie 2020 și a 
cuprins focus grupuri, interviuri și observarea 
participanţilor.
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Organizaţii mentorate

Anul 2020 a însemnat, pentru Civitas Consulting: 
- 18 cereri de �nanţare depuse
- 7 beneficiari publici (Programul AFM privind eficientizarea iluminatului  
  public și PNDR)
- 11 beneficiari privați (INNO și Măsura 3 de investiții, din cadrul OUG 
  130/2020)
- 30 de proiecte în implementare (10 bene�ciari privaţi și 20 bene�ciari 
  publici)
- Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice: 2 proceduri de 
  achiziţie 

CLUJ ODORHEI
RON RON

Venituri
Fonduri nerambursabile din surse publice
Donaţii, sponsorizări de la persoane �zice și companii, dobânzi
Venituri din activităţi economice
Alte venituri

Cheltuieli
Cheltuieli cu derularea proiectelor
Cheltuieli administrative
Rezultat net

8,060,827
7,444,232

3,789
111,107
501,699

6,002,246
5,965,987

36,259
2,058,581

2,627,558
2,359,960

30,870
17,513

219,215

2,462,870
2,431,429

31,441
164,688

Raport �nanciar pe anul 2020
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj
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Organizaţii mentorate

Anul 2020 a însemnat, pentru Civitas Consulting: 
- 18 cereri de �nanţare depuse
- 7 beneficiari publici (Programul AFM privind eficientizarea iluminatului  
  public și PNDR)
- 11 beneficiari privați (INNO și Măsura 3 de investiții, din cadrul OUG 
  130/2020)
- 30 de proiecte în implementare (10 bene�ciari privaţi și 20 bene�ciari 
  publici)
- Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice: 2 proceduri de 
  achiziţie 

Parteneri naţionali
Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC)
Centrul pentru Educaţie Economică și Dezvoltare din România (CEED)
Centrul pentru Politici Publice (CENPO)
Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)
Comuna Cornești
Comuna Geaca
Fundaţia Creștină Diakonia
Fundaţia Open Fields
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)
Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare (DCG)
Iceberg Consulting SRL
Primăria Municipiului Alba Iulia
Junior Achievement România (JAR)
Asociaţia Pomicultorilor și Prelucrătorilor de Fructe din Odorhei
Magazinul cu produse locale „Helyénvaló”
Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc
Școala Gimnazială Geaca
World Vision România
23 FILM Sudio & Media SRL
Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială (Cluj-Napoca)
Asociaţia Centrul pentru Legislaţie Nonpro�t CNLR (București)
Asociaţia Monomyths (București)
GAL Gherla

Parteneri internaţionali
Projects ehf Islanda
Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Matera, Italia)
Synthesis Center for Research and Education Limited (Nicosia, Cipru)
Diesis Coop (Bruxelles, Belgia)
Nuorisokeskus Piispala (Finlanda)
Sdruzhenie Walk Together (Bulgaria)
Terram Pacis (Norvegia)
Inter College APS (Danemarca)
Asociacija Tavo Europa (Lituania)
Entrepreneurship and Social Economy Group (Grecia)
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Dechipa

Gábor KOLUMBÁN 
Președinte 

Smaranda ENACHE 
Membru

Péter ECKSTEIN KOVÁCS 
Membru

Csaba HAJDÓ 
Membru

Miklós BAKK 
Membru

Árpád  ORBÁN
Membru 

    

Márton BALOGH 
Director

Emese KISS 
Economist

Valentin FILIP 
Director program

Carmen CIOBANU
Director program

Andreea SUCIU 
Director program

Cristina BADEA 
Expert contabil

Andreea OLTEANU 
Economist

Gabriela LUPEA 
Director Financiar

Annamária BAKÓ 
Economist

Brigitta BODI 
Secretar administrativ

Alina AUGUSTIN 
Coordonator proiect

Anna ȘARGOV 
Coordonator proiect

Gabriela DEMIAN 
Coordonator proiect

Anca ODOBLEJA 
Coordonator proiect

Alexandra NAE 
Facilitator comunitar

Mara  Silvana APOSTU
Coordonator proiect
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Carmen GANCEA 
Coordonator proiect

Zsuzsi CSORBA 
Coordonator proiect
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Economist
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Lajos-Géza DÉNES 
Director executiv 

și �nanciar

Zoltán KIS 
Director programe

Judith MOLNÁR 
Director programe

Magdolna BÁKAI 
Manager proiect

 Csaba BARTHA-PÁL
Manager proiect

Magdolna BÁLINT 
Consilier

Bernadett BUCUR 
Asistent proiect

Sarolta MENYHÁRT 
Asistent proiect

Erzsébet BARA 
Asistent proiect

Ana-Maria SZOTYORI 
Asistent proiect

 István MIHÁLY
Asistent proiect

Hajnal - Tünde NAGY 
Vânzătoare

Margit DOBAI 
Manager magazin

Izabella DÉNES 
Vânzătoare

Kinga - Katalin CSÍKI  
Vânzătoare

Simona BARTIȘ 
Coordonator proiect

Csaba SZABÓ 
Facilitator comunitar

Mariann ÁRKOSI 
Asistent proiect

Delia MIHUŢ 
Coordonator 
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Încheiere

Final de 2020: capitalizăm experienţa adaptării la un context provocator și 
construim, mai prieteni cu riscul, planuri curajoase de implicare la nivelul 
creării politicilor din România.

Experienţa de aproape 30 de ani ne-a arătat că, la �nal de cicluri de 
programare a �nanţărilor europene, această ciclicitate in�uenţează atât 
portofoliul de proiecte multianuale, cât și echipa. Așadar, pe termen mediu, 
preconizăm o schimbare a portofoliului de proiecte și o evoluţie în ceea ce 
privește echipa Fundaţiei Civitas.

Continuăm să construim și să consolidăm reţele în jurul rezultatelor 
proiectelor derulate în comunităţile rurale și urbane.

Pe termen mediu și lung, ne dorim să ne implicăm mai consistent în policy 
making, în două direcţii: programarea noilor documente la nivel naţional, care 
vor sta la baza �nanţărilor din următorii 5-10 ani, respectiv contribuţia pentru 
Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă și noile viitoare programe 
operaţionale din ciclul 2021-2027.

Îi așteptăm alături pe toţi cei care cred în forţa comunităţilor și puterea 
�ecăruia dintre noi de a contribui la bunăstarea comună. Suntem deschiși la 
noi colaborări cu parteneri și �nanţatori. 

Timpurile ne cer să facem bine, chiar mai mult decât până acum. 
Iar calea pentru a face bine e clară: împreună.
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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
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