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Raport Anual2003

Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã





Cuvântînainte
Am lãsat în urmã cel de-al zecelea an
Fiecare an reprezintã o adevãratã realizare în viaþa unei organizaþii neguverna-
mentale, înseamnã cã mai este nevoie de activitatea desfãºuratã, fiind în
acelaºi timp o dovadã de viabilitate a serviciilor oferite ºi a profesionalismului
personalului. Cu toate acestea, existã ºi aniversãri care ne determinã sã privim
în urmã, pentru a face o retrospectivã a anilor trecuþi, o reflectare/reevaluare
asupra misiunii, obiectivelor urmãrite sau a mijloacelor folosite.
Anul 2003 a fost un asemenea an în viaþa Fundaþiei Civitas: am ajuns la zece
ani de existenþã. Este o perioadã lungã în viaþa unei organizaþii neguverna-
mentale autohtone, timp în care, multe dintre organizaþiile din cele cu care
am pornit la drum ºi-au încetat activitatea, altele au venit ºi vin în locul lor. Noi
am rãmas cei care am fost: în serviciul societãþii civile ºi al administraþiei pub-
lice. Aceastã stabilitate ne conferã forþã, e o valoare pe care o respectãm.
Am fãcut bilanþul, 2003 a fost pentru noi anul autoevaluãrii ºi al planificãrii
viitorului. Rezultatul acestui bilanþ poate fi exprimat într-o singurã frazã: val-
oarea Fundaþiei Civitas se regãseºte în oamenii care în cadrul acesteia îºi aduc
aportul la dezvoltarea societãþii civile. Toate celelalte sunt o completare nece-
sarã ºi utilã. Colegii pricepuþi, conºtiincioºi ºi fermi sunt de neînlocuit.
Cei 10 ani vorbesc despre ei!
Csaba Hajdó 
Director executiv
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Prezentare
Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã
Motivaþie
Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã a fost fondatã în octombrie 1992.
Principalele raþiuni pentru înfiinþarea sa au fost nevoia de a spori capacitatea
administraþiei publice ºi de a stimula implicarea cetãþenilor în luarea deciziilor ºi
în guvernarea localã, prin promovarea unor principii ºi valori esenþiale precum
protecþia drepturilor omului, educaþia civicã ºi protecþia mediului înconjurãtor.
Misiune
Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã urmãreºte sã stimuleze dezvoltarea
localã ºi regionalã. Prin dezvoltare înþelegem procesul prin care membrii unei
comunitãþi îºi sporesc capacitãþile personale ºi instituþionale de a mobiliza ºi
administra resurse în vederea obþinerii de îmbunãtãþiri durabile ºi just distribuite
ale calitãþii vieþii, îmbunãtãþiri care sã corespundã cu propriile aspiraþii.
Cum înþelegem sã ne îndeplinim misiunea? 
Pentru a-ºi îndeplini misiunea, Civitas a stabilit urmãtoarele obiective:
• dezvoltarea relaþiei dintre administraþia publicã ºi cetãþean; 
• sprijinirea iniþiativelor de dezvoltare localã; 
• furnizarea de consultanþã de specialitate în diferite domenii pentru admi-
nistraþiile publice locale 
• organizarea de cursuri de instruire pentru funcþionarii publici, aleºi sau numiþi; 
• sprijinirea înfiinþãrii ºi funcþionãrii de organizaþii neguvernamentale; 
• dezvoltarea ºi implementarea de programe de dezvoltare localã ºi regionalã; 
• acordarea de sprijin în formarea ºi dezvoltarea relaþiilor dintre autoritãþile
administraþiei publice ºi populaþie, în vederea rezolvãrii problemelor de
interes local
• elaborarea ºi editarea de cãrþi, broºuri ºi materiale de specialitate în
domeniile de activitate mai sus menþionate.

Structura organizaþiei cuprinde douã birouri regionale, localizate în regiunile
nord-vest ºi centru ale României, în municipiile Cluj-Napoca ºi Odorheiu Secuiesc.
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Proiecte ºiprogramederulate în anul 2003
În cursul anului 2003 Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã a derulat un
numãr de ºapte proiecte, acestea putând fi structurate în douã mari categorii:
– proiecte strategice 
– proiecte punctuale.

Dintre proiectele strategice identificate ca atare încã din anul 2002 pot fi
menþionate urmãtoarele:
• Facilitator comunitar - program pilot în judeþele Cluj ºi Bistriþa Nãsãud
• SEDAP - Sistem de Educaþie pentru Administraþia Publicã Localã.

Pentru Fundaþia Civitas implicarea în domeniul dezvoltãrii locale ºi în dez-
voltarea ºi operarea de programe de pregãtire adresate funcþionarilor publici
a reprezentat ºi reprezintã o direcþie strategicã.
Printre proiectele punctuale derulate în cursul anului 2003 se numãrã:
• BCC - Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni din Municipiul Odorheiu
Secuiesc 
• Tineri in miºcare: participare cetãþeneascã în guvernarea localã în Europa
de Sud-Est
• Împreunã pentru Târnava 
• Participare cetãþeneascã în guvernarea localã – program de schimb inter-
naþional pentru tineret
• Parteneriat local pentru ridicarea eficienþei în asistenþa socialã –
„Harta Socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc”
• Cu valorile locale pentru salvarea satului Dârjiu.

Rata de succes 
a proiectelor
elaborate în 2003
în cadrul Fundaþiei
Civitas pentru
Societatea Civilã a
fost de 32,1%.
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Dacã ar fi sã grupãm aceste proiecte punctuale, putem identifica cel puþin trei
domenii distincte: proiecte care promoveazã parteneriatul, proiecte care pro-
moveazã participarea cetãþeneascã la guvernare ºi informarea cetãþenilor, pre-
cum ºi proiecte care promoveazã rezolvarea unor probleme punctuale apãrute
la nivelul unor comunitãþi.
În decursul anului 2003 au fost elaborate 25 de proiecte noi din care au fost
aprobate spre finanþare 8.
Domeniile pe care le acoperã aceste proiecte sunt: dezvoltare localã, adminis-
traþie publicã, social ºi tineret.
În cele ce urmeazã, vom realiza o scurtã trecere în revistã a proiectelor deru-
late, respectînd ordinea cronologicã în care s-au succedat.

Facilitator comunitar – program pilot în judeþeleCluj ºi Bistriþa Nãsãud 
Proiectul Facilitator Comunitar a fost derulat în 10
comunitãþi rurale din judeþele Bistriþa-Nãsãud ºi Cluj,
în parteneriat cu Consiliile Judeþene Cluj ºi Bistriþa-
Nãsãud.
Scopul acestui proiect a fost acela de a promova ºi
facilita dezvoltarea localã prin întãrirea capacitãþii

instituþionale ºi profesionale a administraþiei publice locale, în vederea creºterii
nivelului de trai din zonele rurale. În acord cu cele de mai sus, am considerat
cã resursa umanã este cea care stã la baza acestor procese, prin capacitatea
ei de a determina ºi valorifica celelalte resurse ale comunitãþilor. Prin urmare,
proiectul Facilitator Comunitar s-a orientat întâi de toate asupra îmbunãtãþirii
calitãþii resurselor umane implicate în procese de dezvoltare.
În acest sens, am vizat instruirea ºi formarea unui corp de 10 facilitatori comu-
nitari care, în a doua fazã a proiectului, au fost repartizaþi în cadrul aparatu-
lui primãriilor din judeþele menþionate, pe baza unor protocoale de colaborare
încheiate între Fundaþia Civitas ºi acestea. 
Rezultatele obþinute ca urmare a derulãrii activitãþilor prevãzute recomandã
iniþiativa noastrã drept una viabilã ºi adaptabilã la scarã largã, la nivelul insti-
tuþiilor administraþiei publice din România, în special cele din mediul rural.
Rezultate:
• existenþa unei pagini WEB pentru fiecare comunã partenerã;
• cca. 100 de proiecte depuse spre finanþare în diverse domenii (adminis-
traþie publicã, mediu, servicii sociale etc.);

În cadrul proiectu-
lui am considerat 
cã resursa umanã
determinã ºi 
valorificã celelalte
resurse ale
comunitãþilor.
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• strategii de dezvoltare elaborate pentru toate cele zece comune
partenere;
• fonduri extra-bugetare atrase în comunitãþi prin programe de finanþare,
în valoare de cca. 6.000.000.000 lei;
• asociaþii locale constituite sau în curs de constituire în toate cele zece
comune implicate.

Toate acestea, alãturi de alte realizãri semnificative (deschiderea autoritãþilor
locale spre iniþiativã ºi parteneriat, creºterea participãrii publice, transparenþa
actului administrativ), constituie în opinia noastrã argumente în favoarea rel-
evanþei modelului pentru administraþia publicã localã.
Parteneri:
• Consiliul Judeþean Cluj
• Consiliul Judeþean Bistriþa-Nãsãud

Finanþatori:
• Uniunea Europeanã prin programul PHARE 2000 Coeziune Economicã ºi
Socialã – 29.420 Euro
• Open Society Institute Budapesta – 27.795 USD

Coordonator proiect: Sorin RADU

SEDAP – Sistem de Educaþie la Distanþã pentru Administraþia Publicã Localã
Scopul proiectului a fost creºterea performanþelor profesionale ale person-
alului din administraþia publicã localã, prin elaborarea ºi implementarea unei
forme de educaþie la distanþã adresatã funcþionarilor publici de la nivelul
administraþiei locale.
Proiectul a avut drept grup þintã funcþionari ai administraþiei publice locale
din judeþele Alba, Cluj, Covasna, Harghita, Mureº, Satu-Mare ºi Bihor. În
cadrul acestui proiect pilot, derulat în perioada 1999-2001, au participat 180
de funcþionari din judeþele mai sus menþionate. Partenerul principal al

Scopul proiectului
a fost creºterea
performanþelor
profesionale ale
personalului din
administraþia 
publicã localã.
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Fundaþiei Civitas în dezvoltarea acestui modul a fost Departamentul de
Administraþie Publicã al Universitãþii Babeº-Bolyai.
În anul 2003 programul a fost extins ºi în judeþele Timiº ºi Caraº-Severin.
Grupul þintã al programului a fost format din funcþionari publici aleºi sau
numiþi din cele douã judeþe. Partenerul principal al Fundaþiei Civitas în
aceastã iniþiativã a fost Fundaþia Diaspora din Timiºoara. Alþi parteneri au fost:
Consiliile Judeþene Timiº ºi Caraº-Severin respectiv Facultatea de ªtiinþe Politice
din cadrul Universitãþii de Vest din Timiºoara. În cadrul proiectului derulat în
anul 2003, au fost reeditate o parte din materialele SEDAP, alãturi de care a
fost elaboratã ºi broºura informativã INFOCIV, adresatã exclusiv comunitãþilor
din cele douã judeþe menþionate.
Rezultatele proiectului din anul 2003:
• Reeditarea unui pachet de materiale didactice specifice sistemului de
educaþie la distanþã
• Extinderea grupului de tutori familiarizaþi cu sistemul de educaþie la dis-
tanþã.
• Formarea, prin metoda educaþiei la distanþã, a unui numãr de 50 de
funcþionari publici din judeþele Timiº ºi Caraº-Severin.

Finanþatori:
• Uniunea Europeanã prin Programul PHARE 2000 Coeziune Economicã ºi
Socialã – 27.898 Euro.
• Fundaþia Új Kézfogás, Ungaria – 2400 USD

Coordonator proiect: Márton BALOGH

BCC – Biroul de Consiliere pentru Cetãþenidin Municipiul Odorheiu Secuiesc
Scopul proiectului: realizarea unui parteneriat durabil între Fundaþia
CIVITAS ºi Autoritatea Localã din municipiul Odorheiu Secuiesc în domeniul
furnizãrii de servicii de consiliere ºi informare pentru cetãþeni.
BCC Odorheiu Secuiesc oferã gratuit, 36 de ore pe sãptãmânã, servicii de
informare ºi consiliere, cetãþenii fiind sprijiniþi în cunoaºterea drepturilor ºi
obligaþiilor pe care le au ºi în identificarea cãilor de urmat în vederea rezolvãrii
problemelor cu care se confruntã.
Grupul þintã: cetãþenii municipiului Odorheiu Secuiesc ºi din împrejurimi. În
cadrul acestui grup am identificat câteva segmente cu nevoi speciale, cum ar fi:

Consilierea este
confidenþialã, gratuitã,
imparþialã ºi
independentã.
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tinerii, ºomerii, pensionarii, persoanele cu handicap, persoanele cu venituri mici,
cele rãmase în afara oricãrei evidenþe, minoritãþi, persoane cu probleme sociale.
Activitãþile principale: informare ºi consiliere în urmãtoarele domenii: sãnã-
tate, asistenþã socialã, asigurãri sociale, raporturi de muncã, protecþia consuma-
torului, drepturi ºi obligaþii civile, regimul proprietãþii, impozite ºi taxe,
învãþãmânt, procedurã notarialã, protecþia copilului ºi servicii publice.
Consilierea este confidenþialã, gratuitã, imparþialã ºi independentã. 
BCC Odorheiu Secuiesc a fost primul birou inaugurat oficial din cadrul reþelei de
birouri, constituitã în Asociaþia Naþionalã a Birourilor de Consiliere pentru
Cetãþeni.
Dupã prima rundã de finanþare (1 iunie 2002-31 iulie 2003) proiectul a primit
o nouã finanþare pentru o perioadã de 9 luni, începând cu 26 noiembrie 2003.
Partener: Primãria municipiului Odorheiu Secuiesc
Finanþatori: 
• Uniunea Europeanã prin programul PHARE, - 26.036,0 Euro – prima
rundã de finanþare 
• Uniunea Europeanã prin programul PHARE, - 25.650,0 Euro – a doua
rundã de finanþare

Coordonator proiect: István MIHÁLY

Tineri in miºcare: participare cetãþeneascã în guvernarealocalã în Europa de Sud-Est
Obiectivele generale:
Urmãrim sã promovãm o mai activã participare cetãþeneascã în guvernarea
localã prin identificarea ºi promovarea de exemple, modele / bune practici din
Europa de Sud-Est, care implicã parteneriatul între autoritãþi locale ºi organi-
zaþii neguvernamentale.
Obiective specifice:
• Împãrtãºirea de experienþe cu privire la implicarea cetãþenilor în procese-
le de luare a deciziilor
• Furnizarea de asistenþã activã pentru dezvoltarea în continuare a acestor
proiecte / iniþiative 
• Diseminarea de informaþii relevante cu privire la participarea cetãþe-
neascã în guvernare ºi transparenþã în luarea de decizii la nivel local 
• Sprijinirea cooperãrii dintre municipalitãþi ºi organizaþii neguvernamen-
tale, sub umbrela Pactului Cetãþenilor din Europa de Sud-Est, în vederea
dezvoltãrii cooperãrii regionale în promovarea participãrii cetãþeneºti 

În acest proiect
implicãm
organizaþii
neguvernamentale
ºi municipalitãþi
din 8 þãri.
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• Dezvoltarea unui website cu informaþii relevante cu privire la participarea
cetãþeneascã în guvernare localã ºi la activitãþile proiectului.

Grupul þintã:
Ne bazãm pe proiecte / iniþiative existente care sunt implementate în partene-
riat de organizaþii neguvernamentale ºi autoritãþi locale.
În acest proiect implicãm organizaþii neguvernamentale ºi municipalitãþi din
aceeaºi localitate din urmãtoarele þãri ºi regiuni: Albania, Bosnia Herþegovina,
Bulgaria, Croaþia, Macedonia, Serbia ºi Muntenegru, incluzând regiunea
Kosovo, ºi România. Mai multe informaþii despre proiect se gãsesc la
www.seemotion.org
Perioada de implementare: Septembrie 2003 – Ianuarie 2005
Parteneri:
• Student Government, Tirana, Albania
• UNO, Bosnia Herzegovina
• Helsinki Citizens’ Assembly Tuzla, Bosnia Herzegovina
• Centrul cultural pentru tineret Gabrovo, Bulgaria
• Europeans, Croaþia 
• Asociaþia pentru iniþiative democratice (Association for Democratic
Initiatives), Macedonia
• Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei 
• Pirgos, Serbia ºi Muntenegru
• Parlamentul tinerilor Nis, Serbia ºi Muntenegru
• Asociaþia Paraplegicilor din Muntenegru, Serbia ºi Muntenegru 
• Community Building Mitrovica, regiunea Kosovo 
• Primãria Carei, România
• Consiliul local al tinerilor Zalãu, România

Finanþator:
• Pactul Cetãþenilor pentru Europa de Sud Est (Citizens’ Pact for South
Eastern Europe ) cu 30.005 Euro

Coordonator proiect: Ramona BERE
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Împreunã pentru Târnava
Obiectivul proiectului:
Iniþierea unei Coaliþii de Râu, care are la bazã un acord intersectorial, elaborat
prin cooperarea tuturor grupurilor de interese din bazinul hidrografic al
Târnavei (autoritãþi publice locale, reprezentanþi ai mass-media din zonã, insti-
tuþii de învãþãmânt, organizaþii neguvernamentale, întreprinderi mici ºi
mijlocii).
Încheierea unui Contract de Râu, un document elaborat ºi semnat cu colabo-
rarea tuturor pãrþilor implicate, în care fiecare participant îºi exprimã voinþa de
a realiza activitãþi concrete, cu scopul îmbunãtãþirii condiþiilor ecologice, eco-
nomice ºi sociale ale zonei, în conformitate cu conceptul de dezvoltare durabilã.
Grupul þintã direct: autoritãþile publice locale, autoritãþile de gospodãrire
a apei, reprezentanþi ai industriei locale, agricultorii, reprezentanþii mass-
media, instituþii de învãþãmânt, organizaþii neguvernamentale, întreprinderile
mici ºi mijlocii care activeazã în teritoriul bazinului hidrografic mai sus amintit.
Grupul þintã indirect: toþi cetãþenii din regiune, într-un numãr total de
cca. 71.500 persoane.
Activitãþile principale (proiectul se compune din patru activitãþi majore):
• Planificare, activitãþi de pregãtire
• Iniþierea ºi dezvoltarea parteneriatului
• Elaborarea ºi semnarea Contractului de Râu
• Monitorizare ºi mãsuri pentru asigurarea durabilitãþii

Finanþator:
• Fundaþia Carpatica (Oradea), în cadrul programului Fondul de Dezvoltare
a Euroregiunii Carpatice – 3.836,62 USD

Coordonator proiect: Zoltán FLEISZ
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Participare cetãþeneascã în guvernarea localã– program de schimb internaþional pentru tineret
Obiectiv general:
Proiectul a urmãrit sã promoveze participarea civicã mai activã în guvernarea
localã ºi sã sporeascã gradul de conºtientizare a acestei nevoi de cãtre tineri.
Obiective specifice:
Dezbatere ºi analizã: schimb de idei ºi transfer de cunoºtinþe cu privire la prac-
tici ºi modele pentru stimularea participãrii cetãþeneºti, cu accent pe partici-
parea tinerilor.
Forum: diseminarea de informaþii între persoane care iau parte la activitãþi ce
implicã participarea cetãþeneascã.
Grupul þintã a fost format din 40 de tineri între 18 si 30 ani din Albania,
Bosnia-Herþegovina, Bulgaria, Germania, Macedonia, România ºi Ungaria.
Rezultatele proiectului:
A fost realizat un schimb de experienþã între participanþi, o listã de contact
pentru aceºtia cu scopul de a-i ajuta sã continue schimbul de experienþã dupã
finalizarea programului. 
Au fost stabilite contacte ºi parteneriate cu organizaþii din þãrile vecine cu care
Fundaþia Civitas intenþioneazã sã colaboreze în cadrul programului Cetãþeni în
guvernare.
Perioada de implementare: Mai – Octombrie 2003
Parteneri:
• Asociaþia Bosporus, România – co-organizator 
• Bosporus Gesellschaft e.V. Germania
• Bosfor Obshtestvo, Bulgaria 
• UNO, Bosnia Herzegovina
• Grupul informal Bosporus, Tirana, Albania 
• Grupul informal Bosporus, Skopje
• Grupul informal Bosporus, Budapesta, Ungaria 
• Asociaþia Regiunilor, Ungaria

Finanþatori:
• Programul Youth al Comisiei Europene – 18.103 Euro
• Programul East East – care a finanþat participarea unor tineri din Albania,
Bosnia Hertegovina, Bulgaria, Ungaria ºi Macedonia prin intermediul
partenerului nostru, Asociaþia Bosporus, România

Coordonator proiect: Ramona BERE

Participarea civicã
mai activã a tinerilor
în guvernarea localã



Ra
po
rt a
nu
al
|   
Ann
ual
 rep
ort
   |
   É
ves
 jel
ent
és

17

Parteneriat local pentru creºterea eficienþeiîn asistenþa socialã. Harta Socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc
Obiectivul proiectului: Realizarea strategiei de dezvoltare socialã a muni-
cipiului Odorheiu Secuiesc
Grup þintã: cetãþenii ºi organizaþiile sociale din regiunea Odorhei.
Activitãþi: Parteneriatul a urmãrit sã-i sprijine pe cei care vor sã acþioneze în
acest domeniu, astfel încât colaborarea noastrã, a putut contribui la elabo-
rarea ºi implementarea eficientã a unei strategii de dezvoltare socialã a
municipiului Odorheiu Secuiesc ºi a zonelor din proximitatea sa, fundamen-
tatã pe realitãþile identificate la nivelul acestuia.. 
Pe lângã strategia socialã, în cadrul proiectului a fost creat ºi un portal social
local (www.sansz.ro), pentru a susþine reþeaua socialã.
Parteneri:
• Primãria Odorheiu Secuiesc ºi Centrul Social Budvar
• Fundaþia Wolter
• Fundaþia SZINFO
• Fundaþia Pro Autist
• Fundaþia Pro Odorhei
• Forumul Tânãr Odorheiu Secuiesc
• BCC Odorheiu Secuiesc

Finanþator:
• Proiectul a fost finanþat de Uniunea Europeanã prin programul PHARE
pentru Dezvoltarea Societãþii Civile 2000 – Componenta Dezvoltare insti-
tuþionalã - RO.0004.02.01 - 23.970 Euro

Coordonator proiect: Árpád ORBÁN.

Cu valorile locale pentru salvarea satului Dârjiu
Obiective:
Organizarea unui Festival de cãtre comunitate pentru turiºti ºi locuitorii din
zonã, festival care are menirea sã promoveze satul, astfel ca agro-turismul sã
devinã în viitor o sursã importantã de dezvoltare.
Atragerea turiºtilor prin realizarea cu ajutorul comunitãþii a unor campanii de
promovare permanentã a festivalului ºi a satului, respectiv prin realizarea
muzeului valorilor locale, în incinta unei biserici din sat.
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Activitãþi:
În acest proiect ne concentrãm pe foarte buna pregãtire, derulare ºi pro-
movare a celor 9 zile, astfel încât Festivalul sã reprezinte un punct de pornire
în dezvoltarea durabilã a acestei comunitãþi, bazatã pe valorificarea turismu-
lui ºi a valorilor locale.
Proiectul se va realiza în cel mai larg parteneriat, iar în cadrul acestuia, în data
de 26 iunie 2004 va fi organizatã “Serbarea grindinei”, urmatã de o tabãrã de
corturi de o sãptãmânã pentru copii ºi tineret (nu numai sãteni) - în care se
vor pregãti pentru festival cu cunoaºterea istoriei, a tradiþiei ºi a obiceiurilor
locale. Cunoºtinþele acumulate vor alcãtui baza spectacolului din cadrul
Festivalului din Dârjiu (care va fi de fapt ziua satului)- din 3 - 4 iulie 2004. Cât
timp copiii sunt în tabãrã, vizitatorii ºi turiºtii vor beneficia de serviciile de
agroturism prestate de localnici.
Grup þintã:
Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt în primul rând locuitorii comunei,
dar ºi turiºtii.
Perioada: 2003 septembrie – 2004 august
Partenerii în proiect:
• Parohia Unitarianã Dârjiu 
• Consiliul Local Dârjiu 
• ªcoala Generalã János Zsigmond din Dârjiu

Finanþatori:
• Fundaþia pentru Parteneriat - Miercurea Ciuc (www.epce.ro) 
• Fundaþia King Baudoin – Belgia
• Fundaþia Carpatica

Coordonator proiect: Árpád ORBÁN, asistat din Dârjiu de Hajnal ZOLTÁNI.

Un punct de pornire
în dezvoltarea
durabilã a acestei
comunitãþi
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Proiecte ºiprogrameactuale(2004)
Pentru anul 2004 au fost identificate ºi dezvoltate douã proiecte strategice.
• Agent de Dezvoltare Localã 
• Portalul Comunitãþilor Rurale din România – Rural-Portal

Agent de Dezvoltare Localã
Acest proiect a fost dezvoltat pe baza rezultatelor a douã proiecte pilot,
primul dintre acestea derulat în judeþele Cluj ºi Bistriþa-Nãsãud, intitulat
Facilitator comunitar, iar cel de-al doilea immplementat în judeþul Timiº sub
denimirea de Promotor local. Acest proiect se bazeazã pe experienþa acumu-
latã în cele douã proiecte menþionate mai sus ºi are în vedere crearea unui
model unitar de dezvoltare localã bazat pe resurse umane, ºi recomandarea
acestuia forurilor administraþiei centrale.
Scopul proiectului:
Scopul proiectului este promovarea ºi implementarea modelului Agent de dez-
voltare localã la nivelul administraþiei publice locale în special din România, dar
nu numai, în vederea susþinerii proceselor de dezvoltare localã.
Grup þintã: Administraþiile publice locale
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Activitãþile principale: 
• Dezvoltarea a ºase Centre de resurse care sã susþinã activitatea Agenþilor
de dezvoltare localã 
• Elaborarea unei oferte de trainning ºi consultanþã adresatã celor care
doresc sã implementeze acest model
• Elaborarea unui policy paper 
• Promovarea naþionalã a conceptului
• Promovarea conceptului în sud-estul Europei.

Perioada de implementare: 15.04.2004. – 15. 04. 2006.
Parteneri: pentru derularea acestui proiect a fost iniþiat un parteneriat între
Fundaþia Civitas ºi Centrul de Asistenþã Ruralã. Cele douã organizaþii au iniþiat
ºi format Consorþiul pentru Dezvoltare Ruralã (CPDR) sub forma unei structuri
informale, însãrcinatã cu promovarea ºi implementarea conceptului de Agent
de Dezvoltare Localã. Pe lângã cele douã organizaþii iniþiatoare, Civitas ºi CAR,
parteneri în acest consorþiu sunt:
• Centrul pentru Politici Publice (CENPO),
• Departamentul de Administraþie Publicã din cadrul Universitãþii Babeº-
Bolyai, 
• Agenþia de Dezvoltare Economicã a judeþului Timiº (ADETIM).

Finanþatori:
• Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) din
Budapesta 
• German Marshall Fund.

Coordonator proiect: Márton BALOGH



Rural–PortalPortalul Comunitãþilor Rurale din România
Accesul deficitar ºi greoi la informaþii referitoare la oportunitãþile privind dez-
voltarea comunitãþilor rurale reprezintã o realitate care îngreuneazã sau
blocheazã iniþiativele demarate la nivel local. Imposibilitatea de accesare a
informaþiilor în timp real însemnã de cele mai multe ori ratarea unor oportu-
nitãþi de dezvoltare localã. 
Obiectivul principal al portalului este acela de a contribui pe de o parte la
optimizarea fluxurilor de informaþii cãtre agenþi de dezvoltare din spaþiul rural,
iar pe de altã parte la o mai bunã comunicare între actorii implicaþi în proce-
sele de dezvoltare localã. Un al doilea obiectiv îl constituie promovarea opor-
tunitãþilor de dezvoltare pentru comunitãþi rurale în vederea îmbunãtãþirii
standardelor economice ºi sociale.
Grupul þintã: Portalul se adreseazã instituþiilor administraþiei publice locale
din mediul rural, precum ºi administraþiilor locale din oraºe mici ºi mijlocii.
Pagina este astfel conceputã încât sã ofere acces rapid la resurse care sã con-
tribuie la creºterea performanþelor instituþiilor publice locale, iar nu în ultimul
rând, sã susþinã procesele de dezvoltare ale comunitãþilor locale.
Astfel, comunitãþile locale vor avea pentru prima datã în România un mijloc,
un instrument de interrelaþionare, prin care vor putea solicita sau oferi din
experienþa acumulatã în domeniul dezvoltãrii rurale.
Coordonator proiect: Sorin RADU
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Fapte ºi cifre
În cursul anului 2003 Fundaþia Civitas a furnizat diverºilor beneficiari, per-
soane fizice sau persoane juridice (din administraþia publicã, din sfera non-
profit sau din sectorul de afaceri), în principal douã tipuri de servicii: servicii de
training ºi servicii de consultanþã. Trebuie menþionat cã aceste servicii au fost
parte integrantã a proiectelor derulate.
În total, în anul 2003, au avut loc 50 de zile de seminarii ºi 142 de zile de con-
sultanþã organizate de Fundaþia Civitas. 
În cadrul sesiunilor de training organizate de Fundaþia Civitas au fost abordate
urmãtoarele domenii ºi tematici:
• Management operaþional în administraþia publicã,
• Management strategic în administraþia publicã,
• Managementul resurselor umane în administraþia publicã,
• Dezvoltare regionalã,
• Management de proiecte ºi fundraising,
• Dezvoltare comunitarã,
• Managementul comunitãþilor locale
• Transparenþa instituþiilor publice locale
• Cadrul juridic al funcþionãrii instituþiilor publice locale 
• Departamentul de relaþii cu publicul
• Conceperea unui proiect ºi a planului de acþiune aferent necesare imple-
mentãrii strategiilor de comunicare ºi a instrumentelor specifice cu care
opereazã un departament de relaþii cu publicul în context multicultural
• Strategie de comunicare, elaborarea planurilor de acþiune ºi a schiþei
noilor materiale PR.

Cele 50 de zile de seminarii au însemnat 350 de ore de training, susþinute de
un grup de 10 specialiºti.
În cadrul componentei de consultanþã, în decursul anului 2003, au fost oferite
beneficiarilor servicii structurate în trei module:
• strategii de dezvoltare localã,
• elaborarea de proiecte propuse spre finanþare,
• elaborarea de strategii sociale.

În anul 2003 au avut
loc 50 de zile de
seminarii ºi 142 zile
de consultanþã
organizate de
Fundaþia Civitas.
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Seriile de consultanþã în cifre:
• Strategii de dezvoltare localã = volum de muncã 56 de zile = 336 de ore.
• Elaborare de proiecte = volum de muncã 67 zile = 402 de ore 
• Elaborare de strategii sociale = volum de muncã 19 zile = 114 de ore.

Specialiºtii – garantul calitãþii serviciilor
Pentru a realiza aceste activitãþi am beneficiat de serviciile a 29 de specialiºti,
colaboratori ai organizaþiei noastre:
Domeniile de specializare: administraþie publicã, drept, ºtiinþe econo-
mice, inginerie.
Provenienþã: colaboratorii noºtri provin atât din medii universitare,
nelipsind însã numeroºi practicieni din administraþia localã
Realizãri majore
O sarcinã importantã a fost pentru noi organizarea unui eveniment de special-
itate, demn de rangul pe care îl conferã aniversarea celor 10 ani. Cu spri-
jinul financiar al Fundaþiei pentru o Societate Deschisã ºi cu preþul efortului
susþinut al întregului staff, am reuºit sã celebrãm aniversarea în împrejurãri
adecvate renumelui organizaþiei, atât din punct de vedere al formei cât ºi al
conþinutului. La manifestarea de trei zile de la Bãile Sovata (8-11 mai) au par-
ticipat 150 de invitaþi din þarã ºi din strãinãtate, printre aceºtia regãsindu-se
personalitãþi marcante, precum:
Anna Belia – director al Fundaþiei SOROS
Gyula Horváth – director general al Centrului Regional de Cercetare -
Academia Maghiarã de ªtiinþe 
Béla Pomogáts – preºedinte al Fundaþiei Illyés 
Simion Creþu – director al Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã - Centru
Smaranda Enache – preºedinte al Ligii Pro Europa.

Evenimentul a fost urmãrit cu interes sporit, o dovadã grãitoare în acest sens
fiind ºi faptul cã dupã încheierea acestuia numãrul vizitatorilor paginii noastre
web, în întregime reînnoitã, a crescut în mod semnificativ. Dorim sã le mulþu-
mim pe aceastã cale tuturor partenerilor care, prin participarea lor, au confer-
it distincþie manifestaþiei noastre.
Evenimentul a constituit, pe lângã prezentarea realizãrilor fundaþiei, prilej
pentru a cãuta, împreunã ºi alãturi cu participanþii, oportunitãþi noi pentru a
dezvolta în continuare comunitatea noastrã. 
Anul 2003 a adus noutãþi ºi pe plan profesional. În urma pregãtirilor care au
durat doi ani am reuºit sã elaborãm acel proiect strategic care, potrivit sper-
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anþelor noastre, va defini pentru urmãtorii doi-trei ani profilul profesional al
Fundaþiei Civitas. În perioada octombrie 2002 – noiembrie 2003 s-a derulat
prima etapã (pilot) în judeþele Cluj ºi Bistriþa-Nãsãud sub denumirea de
„Facilitator comunitar”, iar în paralel cu aceasta am pregãtit urmãtoarea
etapã: extinderea la nivel naþional a proiectului. La iniþiativa noastrã am
încheiat un parteneriat strategic cu Centrul de Asistenþã Ruralã Timiºoara,
alcãtuind un consorþiu, cu scopul de a reuni proiectul acestora, denumit
„Promotor Local” cu cel al Fundaþiei Civitas - „Facilitator comunitar” sub o
siglã comunã, aceea de „Agent de dezvoltare localã – ADL”.
Printre rezultatele anului 2003 un loc de frunte îl ocupã premiul „Cel mai bun
raport anual”, câºtigat cu raportul anual al anului 2002. Decernarea premiu-
lui a avut loc la Bucureºti, la recepþia datã de ºeful Delegaþiei Uniunii Europene în
România. Premiul întâi a fost înmânat de cãtre ºeful Delegaþiei, domnul Jonathan
Scheele, reprezentanþilor Fundaþiei Civitas, directorul Csaba Hajdó ºi preºedintele
Gábor Kolumbán. La eveniment au participat, alãturi de principalii finanþatori din
România, numeroºi reprezentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale din þarã.
Fundaþia Civitas urmãreºte sã fie ºi pe viitor promotorul transparenþei, raportul pe
care parcurgeþi în momentul de faþã, fiind realizat în acelaºi spirit. 
Anul 2003 a adus evoluþii semnificative sistemului nostru de parteneriat atât
pe plan intern, cât ºi pe plan extern. Urmãrim sã ne planificãm proiectele
internaþionale în aºa fel încât sã avem posibilitatea de a implica cât mai mulþi
parteneri strategici în cadrul acestora. Acest deziderat s-a realizat pe de o
parte cu ocazia aniversãrii celor 10 ani de existenþã, pe de altã parte un nou
prilej a constituit în acest sens organizarea în septembrie a seminarului inter-
naþional „Citizen participation in Governance”. 
Fundaþia Civitas este apreciatã în rândul organizaþiilor neguvernamentale din
Europa de sud-est ca o organizaþie cu intensã activitate internaþionalã, care dã
tonul dezvoltãrii societãþii civile din regiune. Cele mai concrete rezultate ale
dezvoltãrii sistemului de relaþii pe plan naþional ºi internaþional sunt
numeroasele solicitãri de parteneriat venite din interiorul ºi exteriorul
graniþelor þãrii. 
În concluzie, putem spune cã în anul 2003, 
Fundaþia Civitas a reuºit sã:
– dezvolte în mod semnificativ profilul sãu profesional prin apariþia proiec-
tului Facilitator comunitar – agent de dezvoltare localã (ADL)
– dubleze contractele de finanþare încheiate pentru proiecte comparativ cu
anul 2002
– dezvolte în mod semnificativ sistemul de parteneri 
– înfiinþeze cu succes organizaþiile partenere CENPO ºi Regio Consult 
- depãºeascã cu succes ºi demnitate pragul celor 10 ani de existenþã.



Publicaþii
Facilitator comunitar – Ghid de pregãtire

Márton BALOGH, Amanda BOSOVCKI, Dacian C. DRAGOª, Cãlin Emilian
HINÞEA, Ioan HOSU
ISBN 973-0-03245-9

Infociv

ISSN 1582-9677

Harta socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc
Strategia de dezvoltare socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc

Melinda KOCS, Árpád ORBÁN, Attila SZABÓ
ISBN 973-0-03412-5
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Finanþatori
Pe aceastã cale dorim sã mulþumim organizaþiilor ºi instituþiilor care în cursul
anului 2003 au sprijinit financiar programele Fundaþiei Civitas. Ne exprimãm
speranþa cã din punctul de vedere al calitãþii ºi eficienþei, programele noastre
au reuºit sã se ridice la standardele ºi aºteptãrile finanþatorilor noºtri.
• Programul Phare al Uniunii Europene în România
• Fundaþia pentru o Societate Deschisã, România 
• Local Government and Public Service Initiative (LGI)
• Citizens’ Pact for South Eastern Europe 
• Fundaþia pentru Parteneriat
• Fundaþia Carpatica
• Fundaþia King Baudoin, Belgia
• Fundaþia „Új Kézfogás”
• Agenþia Naþionalã pentru Sprijinirea Iniþiativelor Tinerilor - ANSIT 
• UNESCO



Organizaþiipartenere în2003
Parteneriatele, fie ele strategice sau operaþionale, constituie un element de
bazã în activitatea Fundaþiei Civitas. Nici un proiect, nici o activitate nu au fost
ºi nu sunt concepute fãrã sã aibã la bazã relaþii de parteneriat bine fundamen-
tate, iar de cele mai multe ori aceste parteneriate continuã ºi dupã finalizarea
proiectelor.
În ultimii ani, parteneriatele durabile au avut un efect important asupra
creºterii calitãþii ºi cantitãþii activitãþilor derulate de Civitas.
Partenerii noºtri principali în 2003 - ca ºi în toþi cei zece ani parcurºi de la înfi-
inþare – au fost consiliile locale ºi judeþene din Transilvania, instituþii care, de
fapt, reprezintã marea parte a grupului nostru þintã. Ar fi greu sã enumerãm
toate instituþiile administraþiei publice locale cu care am colaborat în anul
2003, dar pe aceastã cale dorim sã le mulþumim încã o datã, pentru
deschiderea ºi pentru sprijinul acordate în cadrul activitãþilor desfãºurate
împreunã. În 2003 am cooperat cu 5 consilii judeþene ºi aproxamitav 32 de
primãrii. 

Parteneriatele sunt
un element de bazã
în activitatea
Fundaþiei Civitas.
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Instituþii ºi organizaþii partenere în 2003:
Universitatea Babeº-Bolyai, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative,
Departamentul de Administraþie Publicã - Cluj-Napoca; Academia Maghiarã
de ªtiinþe – Centrul de Studii Regionale – Pécs, Ungaria; Centrul de Asistenþã
Ruralã - Timiºoara; Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã - Cluj
Napoca; Centrul de Resurse CREST – Satu Mare; Primãria Odorheiu Secuiesc; 
Centrul Social Budvar; Fundaþia Diaspora – Timiºoara; Agenþia de Dezvoltare
Economicã a Judeþului Timiº – ADETIM - Timiºoara; Centrul de Voluntariat Pro
Vobis – Cluj Napoca; Fundaþia pentru Parteneriat - Miercurea-Ciuc; Fundaþia
Wolter; Fundaþia LIA; Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru
Cetãþeni; ERMACISZ – Asociaþia Organizaþiilor Civice Maghiare din
Transilvania; CENPO – Centrul pentru Politici Publice - Cluj Napoca; Fundaþia
SZINFO; Fundaþia Pro Odorhei; Forumul Tânãr din Odorhei; Fundaþia Pro
Autist; Falling Apples Inc. – Brussels, Belgia; EuroVistas Inc. – Hilversum, The
Netherlands; RegioConsult Srl. – Cluj Napoca; UNO – /Bosnia-Herzegovina/;
Helsinki Citizens’ Assembly (hCa) Tuzla – /Bosnia Herzegovina/; Youth Cultural-
Information Center – Gabrovo, Bulgaria; Civic Library Pirgos – Pirot, Serbia and
Montenegro; Parlamentul tinerilor ºi municipalitatea Nis, Serbia ºi
Muntenegru; Student Government of Tirana, Albania; Clubul Euroatlantic al
Macedoniei (Euro-Atlantic Club of Macedonia); Asociaþia pentru Iniþiative
Democratice (Association for Demoratic Initiatives -ADI), Macedonia, Croatia;
Asociaþia Paraplegicilor din Muntenegru, Serbia ºi Muntenegru

CIVITAS este membrã ºi are relaþii strategice cu
urmãtoarele reþele naþionale sau internaþionale:
• BOSPORUS International Network
• Citizens’ Pact for South Eastern Europe
• RuralNet – Reþea de organizaþii active în
domeniul dezvoltãrii comunitare
• ROAD – Rural Opportunities and Approaches
for Development
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Aspecte financiare
Perioada dedesfãºurare aproiectului Birou Titlul proiectului Sursa finanþãrii Buget înEuro pentru2003

Venituri primite in anul2003 rezultate din activ-itãþi/proiecte contractatein anul 2002
2.437

2002 Cluj Implicarea comunitãþilor înmanagementul de mediu lanivel local
PHARE – ACCESS Micro-proiecteLinia de buget B7-500 2.437

Venituri din proiectederulate în anul 2003 – 2004 135.042,63
2003-2004 Cluj Facilitator Comunitar OSI - Budapesta 24.170
2002-2003 Odorhei Birou de Consiliere pentruCetãþeni din MunicipiulOdorheiu Secuiesc (BCC) PHARE - RO.0004.02.01/01-06 10.414

2003-2004 Cluj

Tineri in miºcare: participarecetãþeneascã în guvernarealocalã în Europa de Sud-Est(Youth in Motion – CitizenParticipation in LocalGovernance with emphasis onYouth)

Pactul Cetãþenilor pentru Europade Sud Est (Citizens’ Pact forSEE) 19.849

2003 Cluj
Participare cetãþeneascã înguvernarea localã – programde schimb internaþional pentrutineret (Citizen participation inlocal governance)

Agenþia Naþionalã pentruSprijinirea Iniþiativelor Tinerilor –ANSIT - Programul Youth alComisiei Europene
8.831

2003 Cluj-Odorhei Conferinþa Civitas 10 ani Fundaþia pentru o SocietateDeschisã – Programul East-East 6.835
2003-2005 Cluj Centrul pentru politici publice -CENPO Fundaþia pentru o SocietateDeschisã 5.400
2004 Cluj Comunitãþile rurale ºiInternetul (Rural-Portal) Fundaþia pentru o SocietateDeschisã – Programul East-East 8.052
2003 Odorhei Harta Socialã a municipiuluiOdorheiu Secuiesc PHARE RO 0004.02.01/02.02-01 23.970
2003 Odorhei Împreunã pentru Târnava Fundaþia Carpatica 3.266,05
2003 Odorhei Centrul Social Budvar UNESCO 8.508,58

2003-2004 Odorhei
Consolidarea ºi dezvoltareaBiroului de Consiliere pentruCetãþeni din MunicipiulOdorheiu-Secuiesc (BCC)

PHARE – RO 0104.03/DBC006 12.285

2003-2004 Odorhei Cu valorile locale pentru sal-varea satului Dârjiu Fundaþia pentru Parteneriat 3.462
Venituri din proiecte derulate în parteneriat cu alte organizaþii 6.600

2003 Cluj SEDAP – Sistem de educaþie ladistanþã pentru APL PHARE - RO 0007.02.01 6.600
Alte venituri ºi donaþii 6.906,61

Total 150.986,24
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Staff ºi colaboratori
Echipa&Board 
Corpul de Curatori:
Gábor KOLUMBÁN – preºedinte 
Dr. Péter ANDRÁS 
Gyula BARA 
Péter ECKSTEIN KOVÁCS 
Smaranda ENACHE
Csaba HAJDÓ – director executiv
Echipa biroului din Cluj:
Márton BALOGH – director regional
Enikõ Andrea PÁSZTOR – ºef birou 
Sorin RADU – coordonator proiect 
Ioan HOSU – coordonator proiect 
Ramona BERE – coordonator proiect 
Judit NAGY – asistent administrativ 
Daniel Pop – cercetãtor
Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc: 
Árpád ORBÁN – director regional 
Zoltán FLEISZ – director de programe 
István MIHÁLY – coordonator proiect 
Zsófia SZENTE – ºef birou 
Jolán Erika ÜLKEI – asistent proiect 
Mária Magdolna BÁLINT – asistent proiect 
Ferenc ILYÉS – consultant 
Csaba SIMÓ – consultant 
Attila SZABÓ – consultant 
Emõke MELLES – asistent administrativ
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Facilitatori Comunitari:
Cosmina Livia ANDREICA – comuna Mihai Viteazu 
Paul BORGOVAN – comuna Teaca 
Silviu COSTIN – comuna Mociu 
Daniel CRÃCIUN – comuna ªieu 
Meda HÃRAN – comuna Sic 
Hajnalka KÁNTOR – comuna Braniºtea 
Mihály MÁTYÁS PÉTER – comuna Sãvãdisla
Grigore MUREªAN – comuna Feldru 
Gheorghe POPA – comuna Mãrgãu 
Adriana SECHII – comuna Cãtina




