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Cuvânt înainte 

Prefaþa, ca ºi gen, are un rol proeminent, prezentând ºirul de idei al unei publicaþii,
motivând cititorul sã exploreze mai departe. Urmând aceastã idee, prefaþa raportului
anual de activitate trebuie sã prezinte direcþiile ºi realizãrile importante ale perioadei
în cauzã, altfel fiind în pericol de a se afunde în generalitate.

Cum s-a prezentat anul 2005 pentru Fundaþia Civitas? Care au fost direcþiile defini-
torii ale acestei perioade? Care au fost lucrurile bune ºi rele întâmpinate?

Dacã raportul anual din 2002 a prezentat acea perioadã ca fiind una a stabilitãþii ºi a
inovaþiei, perioada dintre anii 2004 ºi 2005 a fost cea a schimbãrii ºi a dezvoltãrii: au
sporit resursele, jumãtate din personal s-a reînoit, unele programe au luat sfârºit, altele
au început. Am întâmpinat ºi obstacole neaºteptate, cum ar fi inundaþia de la
Udvarhelyszék. Toate aceste evenimente sunt evidenþiate în prezenta publicaþie, cu
ajutorul numerelor, datelor ºi explicaþiilor.

Din punctul nostru de vedere, cheia aderãrii la Uniunea Europeanã este abilitatea de a
administra schimbarea. Credem, cã în acest domeniu este nevoie de noi. Administraþiile
locale pot deveni câºtigãtorii aderãrii, numai dacã pot face faþã provocãrii unei contin-
ue reînoiri, ºi dacã se pot transforma din subiecþii procesului în liderii acestuia.
Programele Fundaþiei Civitas din anul 2005 reflectã aceste aspiraþii, noile iniþiative de
programe fiind dezvoltate în acest spirit.

Noi dorim, ca în continuare sã putem îndeplini rolul de catalizator al procesului de dez-
voltare, sã creºtem nivelul nostru de competitivitate ºi cel al partenerilor. Dorim sã
fim parteneri în schimbare ºi colegi în dezvoltare.

Hajdó Csaba
Curator 
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Arii de activitate

Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã activeazã în special în regiunea Transilvania,
dar deruleazã în acelaºi timp ºi proiecte la nivel naþional ºi internaþional, având
parteneriate ºi proiecte în þãrile din sud-estul Europei.

Programe ºi proiecte: 

• Dezvoltare localã ºi regionalã
• Participare cetãþeneascã
• Informare ºi consiliere pentru cetãþeni
• Educaþia continuã a adulþilor
• Susþinerea procesului de reformã a administraþiei publice
• Parteneriat social, dezvoltare socialã
• Stimularea dezvoltãrii societãþii civile

Misiune

Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã stimuleazã dezvoltarea localã ºi regionalã. 

Prin dezvoltare înþelegem procesul prin care membrii unei comunitãþi îºi sporesc
capacitãþile personale ºi instituþionale de a mobiliza ºi administra resurse în vederea
obþinerii unei ameliorãri durabile a calitãþii vieþii, ameliorare care sã corespundã cu
propriile aspiraþii. 

Motivaþie

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

Structura

Structura organizaþiei cuprinde douã birouri regionale, localizate în regiunile de dez-
voltare nord-vest, respectiv centru ale României, în municipiile Cluj-Napoca ºi
Odorheiu Secuiesc. 

proiecte în þãrile 
din sud-estul Europei
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În anul 2005, în cadrul proiectului, au fost inaugurate trei noi centre de resurse (la
Bucureºti, Drobeta Turnu-Severin ºi Botoºani) care s-au alãturat celor deja existente (Cluj,
Odorheiu Secuiesc ºi Timiºoara) ca mijloace de promovare ºi asigurare a sustenabilitãþii
modelului. Fundaþia Civitas este coordonatorul a trei dintre aceste centre de resurse:
Cluj, Odorheiu Secuiesc ºi Botoºani.

Totodatã, cu sprijinul organizaþiilor membre în Consorþiul pentru Dezvoltare Ruralã
a fost elaboratã ºi editatã o propunere de politicã publicã care fundamenteazã necesi-
tatea adoptãrii modelului ADL la nivel naþional ºi includerea acestuia în proiectul de
modificare a Legii Administraþiei Publice Locale.

În vederea sprijinirii activitãþii agenþilor de dezvoltare localã ºi a promovãrii modelu-
lui au fost editate trei numere noi ale revistei RoADL, în paralel cu actualizarea site-ului
programului www.lda.ro.

Alãturi de partenerii noºtri am organizat ºapte conferinþe regionale la: Cluj, Odorheiu
Secuiesc, Deva, Craiova, Botoºani, Dâmboviþa ºi Reºiþa ºi o conferinþã naþionalã la Bucureºti.

Urmare a eforturilor depuse în cursul anului 2005 au fost selectaþi ºi instruiþi 19 agenþi
de dezvoltare din aria de activitate a Centrelor de Resurse din Cluj si Odorheiu Secuiesc.
Numãrul total al agenþilor de dezvoltare localã din aria de cuprindere a centrelor de resurse
amintite crescând la 30. 

Dezvoltare localã

Proiectul Agent de Dezvoltare Localã

În contextul în care administraþia publicã localã reprezintã cel mai adesea unicul actor
implicat activ în dezvoltarea localã a spaþiului rural ºi în acord cu misiunea asumatã,
Fundaþia Civitas a contribuit la dezvoltarea modelului – Agent de Dezvoltare Localã
(ADL) – care îºi poate aduce un aport semnificativ în revigorarea comunitãþilor rurale
ºi susþinerea dezvoltãrii durabile a acestora. Modelul urmãreºte creºterea randamentu-
lui administraþiilor publice locale prin crearea unor instrumente noi, proprii, de dez-
voltare ºi promovare economico-socialã.

Modelul ADL este rezultatul a douã programe pilot care au vizat introducerea funcþiei
de Facilitator Comunitar ( iniþiat de Fundaþia Civitas) ºi acela de Promotor Local (iniþiat
de Centrul de Asistenþã Ruralã)  la nivelul comunitãþilor rurale ºi urbane mici din
judeþele Bistriþa, Cluj ºi Timiº. Astfel, denumirea ADL încorporeazã atât funcþia de
Facilitator Comunitar cât ºi cea de Promotor Local.

Agentul de dezvoltare localã este o persoanã resursã pentru comunitate, care în baza
abilitãþilor, a cunoºtinþelor ºi a informaþiilor pe care le deþine are drept atribuþie de
bazã sprijinirea activã a dezvoltãrii locale.

Beneficiarii sunt autoritãþile administraþiei publice locale ºi cetãþenii comunitãþilor
rurale din România.

alãturi de partenerii noºtri
am organizat […]

o conferinþã naþionalã
la Bucureºti.

agentul de dezvoltare localã
este o persoanã resursã
pentru comunitate
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Activitãþile din cadrul centrului comunitar se adreseazã atât locuitorilor din centrul
de comunã, cât ºi celor din satele aparþinãtoare.

Pânã la sfârºitul anului 2005 s-a reuºit amenajarea, renovarea ºi dotarea celor douã centre
comunitare, astfel încât acestea sã fie funcþionale, inaugurarea lor având loc în data de 22
decembrie. La inaugurarea centrului a participat ºi Paula Apreotesei, business strategy
manager al Microsoft Romania. De asemenea, în ambele comune au avut loc întâlniri
între membri Fundaþiei Civitas, ai Autostrãzii Transilvania ºi membri ai comunitãþii în
vederea promovãrii proiectului, a constituirii unui grup de iniþiativã în fiecare comunã ºi
a identificãrii persoanelor care vor sã urmeze cursurile din cadul centrului comunitar.
Peste 330 de persoane din comuna Mihai Viteazu ºi 168 din comuna Sãvadisla ºi-au mani-
festat intenþia de a participa la cursurile din cadrul centrului comunitar. 

Perioada de implementare este de 3 ani. Iniþiatorii proiectului doresc insã sã
extindã acest model pe baza rezultatelor obþinute, ºi în rândul altor comunitãþi rurale
de pe traseul autostrãzii Borº-Braºov ºi nu numai.

Parteneri: Autostrada Transilvania, Net Brinel S.A., Consilil local Sãvãdisla ºi
Consiliul Local Mihai Viteazu, Asociaþia pentru Dezvoltare Comunitarã ºi Integrare
Europeanã Sãvãdisla, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative prin
Departamentul de Administraþie Publicã - UBB. 

Finanþator: Microsoft România prin Programul Unlimited Potential

Coordonator de proiect: Alexandru PAVEL

Parteneri: Agenþia de Dezvoltare Economicã Timiº (ADETIM), Centrul de Asistenþã
Ruralã Timiºoara (CAR), Centrul pentru Politici Publice (CENPO) Cluj-Napoca,
Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din cadrul
Universitãþii Babeº-Bolyai Cluj-Napoca.

Finanþatori: Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Buda-
pesta, German Marshall Fund

Perioada de implementare: aprilie 2004–iulie 2006

Coordonatori program: Márton BALOGH, Rozália CSÁKI, Alexandru PAVEL.

Dezvoltare localã integratã. 
Proiect pilot în Sãvãdisla ºi Mihai Vitezu

Proiectul a luat naºtere la începutul anului 2005 în urma unei întâlniri între repre-
zentanþi ai Fundaþiei Civitas ºi reprezentanþi ai Autostrãzii Transilvania, în încercarea
de a oferi unor comunitãþi traversate de viitoarea autostradã Borº–Braºov posibilitatea
fructificãrii oportunitãþilor create de construirea acesteia. 

Beneficiarii proiectului sunt locuitorii comunelor Sãvãdisla ºi Mihai Viteazu din
judeþul Cluj.

Metodologia de acþiune în cele douã comunitãþi se bazeazã pe douã modele ºi anume:
facilitator comunitar/agent de dezvoltare localã ºi centru comunitar/telecentru. 

Proiectul va avea ca rezultate: 
• accesul mai uºor la informaþie, 
• dezvoltarea de abilitãþi necesare pentru integrarea pe piaþa forþei de muncã

(folosirea computerului, limba englezã, management de proiect, agroturism) 
• fructificarea oportunitãþilor generate de construirea autostrãzii, 
• mobilizarea comunitãþii pentru a-ºi ierarhiza prioritãþile de dezvoltare ºi a le pune

în aplicare.

amenajarea, renovarea
ºi dotarea celor 

douã centre comunitare
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Dezvoltare regionalã

Experienþe de politici ºi împãrtãºirea "lecþiilor" învãþate dupã
un an în Uniunea Europeanã – ce ar putea învãþa România din
experienþa þãrilor recent aderate la Uniunea Europeanã?

Workshop-ul internaþional Experienþe de politici si împãrtãºirea "lecþiilor" învãþate dupã un
an în Uniunea Europeanã – ce ar putea învãþa România din experienþa þãrilor recent aderate
la Uniunea Europeanã? a fost organizat în cadrul proiectului cu acelaºi titlu în perioa-
da 26-30 septembrie 2005 la Hotel Termal, Bãile Felix. Urmãtoarea etapã a proiectului
îl constituie vizitele de studiu ale reprezentanþilor partenerilor acestei iniþiative la
diferite organizaþii ºi instituþii din þãrile aderate la Uniunea Europeanã în anul 2004. 

Workshop-ul a inclus douã componente de bazã alese pentru a susþine eforturile
agenþiilor de dezvoltare regionalã din România de analizã ºi perfecþionare în domeni-
ul politicilor publice, folosind experienþele þãrilor aderate la Uniunea Europeanã în
anul 2004: sesiunile de prelegeri (26-28 septembrie) susþinute de participanþii strãini
ºi autohtoni pe tema provocãrilor ºi lecþiilor învãþate în urma aderãrii, respectiv
sesiunea de vizite de studiu (29-30 septembrie) desfãºurate în Regiunile de Dezvoltare
Vest ºi Nord-Vest ale României unde participanþii au avut întâliniri cu diferiþi agenþi
economici ºi organizaþii care îºi aduc aportul la dezvoltarea celor douã regiuni.

Rural Net

Rural Net este o reþea de 23 de organizaþii neguvernamentale ce
activeazã în domeniul dezvoltãrii comunitare. Aceasta a apãrut ca
rãspuns la o necesitate manifestatã în rândul organizaþiilor care intervin

activ în dezvoltarea mediului rural, fiind în momentul de faþã una dintre cele mai
dinamice reþele ce activeazã în mediul neguvernamental românesc.

Fundaþia Civitas este membru în Comitetul de Conducere al reþelei, fiind implicatã în
organizarea ºi funcþionarea acesteia. 

În calitate de membru activ al Rural Net, Fundaþia Civitas a avut în anul 2005 respon-
sabilitatea elaborãrii strategiei de dezvoltare a reþelei, fapt ce s-a realizat atât pe baza
workshop-urilor la care au participat membrii reþelei, în anul anterior, cât ºi a întâlnir-
ilor ce au avut loc la Sic ºi Eselniþa în acest an. Totodatã, Fundaþia Civitas va edita un
Ghid al Dezvoltãrii Comunitare, acesta fiind o culegere de valori ºi principii, stan-
darde, studii de caz ºi termeni cheie în dezvoltarea comunitarã, la elaborarea cãruia au
contribuit membrii reþelei prin furnizarea materialelor specifice.

reþea de organizaþii
neguvernamentale
ce activeazã în domeniul
dezvoltãrii comunitare

la workshop au participat 60
de reprezentanþi
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Muntenegru ºi Bosnia ºi Herþegovina. Pe durata implementãrii proiectului, Fundaþia
CIVITAS pentru Societatea Civilã, prin intermediul echipei de experþi, oferã consul-
tanþã pentru elaborarea unor planuri locale de acþiune pentru tineret în þãrile
amintite.  

La sfârºitul lui noiembrie 2005, în Novi Sad, Serbia, reprezentanþii organizaþiilor
partenere din cele trei þãri ºi membrii echipei de experþi au demarat activitãþile proiec-
tului print-o întâlnire de lucru cu ocazia cãreia au stabilit planul pentru activitãþile ce
vor fi necesare informãrii privind domeniul politicilor de tineret ºi elaborãrii planurilor
locale de acþiune pentru tineret în România: Carei ºi Zalãu, în Serbia ºi Muntenegru:
Pirot ºi Indjia, iar în Bosnia ºi Herþegovina: Tuzla ºi Zvornic . 

Vã invitãm sã vizitaþi pagina web a proiectului www.seemotion.org care reprezintã,
pe lângã o sursã de informare în domeniul participãrii cetãþeneºti ºi a elaborãrii politi-
cilor de tineret, un birou virtual al echipei de experþi unde puteþi obþine informaþii
actualizate despre stadiul acestui proiect în fiecare dintre cele trei þãri în care se
desfãºoarã.

Partenerii internaþionali ai proiectului: Fundaþia Civitas pentru Societatea
Civilã, România; Citizens’ Pact for South Eastern Europe – General Secretariat, Serbia
ºi Muntenegru; Helsinki Citizens’ Assembly Tuzla, Bosnia Herþegovina.

La workshop au participat 60 de reprezentanþi ai agenþiilor de dezvoltare regionalã, ai
diferitelor organizaþii ºi instituþii ºi ai autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi
locale, actori care influenþeazã dezvoltarea regiunilor în România, Polonia, Republica
Cehã, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Georgia ºi Croaþia. Prelegerile participanþilor la
workshop au fost editate pe suport electronic ºi le-au fost distribuite, colecþia de
prezentãri fiind disponibilã ºi pe site-ul Fundaþiei Civitas pentru Societatea Civilã
(www.civitas.ro).

Componenta finalã a proiectului o constituie seria de vizite de studiu ce se va desfãºura
în martie 2006, la care vor participa reprezentanþii celor patru organizaþii partenere în
proiect. Aceºtia vor face cunoºtinþã cu modalitatea de lucru a agenþiilor de dezvoltare
regionalã ºi ai organizaþiilor active în domeniul dezvoltãrii regionale din Cehia,
Slovacia, ºi Ungaria, identificând totodatã posibile domenii de colaborare viitoare.

Parteneri: Agenþia Regionalã de Dezvoltare Vest; Centrul pentru Politici Publice
(CENPO).

Finanþatori: Uniunea Europeanã – Programul Phare Small; Fundaþia pentru o
Societate Deschisã – Programul East-East Partnership Beyond Borders.

Perioada de implementare: noiembrie 2004–martie 2006

Coordonator proiect: Diana SUCIU

Participare cetãþeneascã

SEEmotion – Participarea tinerilor în procesul de luare 
a deciziilor publice

SEEmotion - Participarea Tinerilor în Procesul de Luare a Deciziilor Publice reprezintã
o nouã etapã a programului nostru dezvoltat în scopul încurajãrii participãrii
cetãþeneºti la luarea deciziilor publice ºi are ca scop prezentarea unor exemple de bune
practici în domeniul politicilor de tineret experimentate în România ºi Croaþia, pre-
cum ºi promovarea acestora ºi în alte comunitãþi locale din România, Serbia ºi

încurajarea participãrii
cetãþeneºti la luarea

deciziilor publice
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Biroul este membru în Asociaþia Naþionalã a Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni,
care reprezintã interesele a 51 organizaþii neguvernamentale care au înfiinþat Birouri
de Consiliere pentru Cetãþeni ºi puncte de lucru mobile în peste 60 de localitãþi
urbane ºi rurale din þarã.

Datoritã serviciilor acordate de BCC Odorheiu Secuiesc Fundaþia Civitas a  fost acre-
ditatã ca furnizor de servicii sociale la sfârºitul anului 2005.

Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni din Odorheiu Secuiesc se aflã la dispoziþia cetãþe-
nilor din zona Odorhei de peste patru ani, fiind primul BCC din þarã.

Pentru a sprijini cetãþenii în identificarea soluþiilor pentru problemele cu care se con-
fruntã, BCC Odorheiu Secuiesc le oferã gratuit servicii de informare ºi consiliere prin
care aceºtia pot cunoaºte drepturile ºi obligaþiile ce le revin. Informarea ºi consilierea
este oferitã în mod confidenþial, gratuit, imparþial ºi independent.

Serviciile acoperã domenii precum: sãnãtate, asistenþã socialã, asigurãri sociale , rapor-
turi de muncã,  protecþia consumatorului, drepturi ºi obligaþii civile, regimul propri-
etãþii, impozite ºi taxe, învãþãmânt, procedurã notarialã, protecþia copilului ºi servicii
publice.

De la deschiderea serviciile de informare ºi consiliere oferite de BCC au fost solicitate
de cãtre aproximativ 7.000 de persoane. În anul 2005 am înregistrat peste 1.300 de
cazuri, ceea ce înseamnã circa 2.200 de cetãþeni consiliaþi. 

BCC Odorheiu Secuiesc are un rol important nu numai datoritã serviciilor de infor-
mare ºi consiliere acordatã cetãþenilor, ci ºi prin munca depusã în alte proiecte sociale
din regiune, colaborând cu alte organizaþii ºi instituþii, valorificând experienþa dobân-
ditã în cursul acestor activitãþi. 

Manager birou: István MIHÁLY.

Parteneri locali în România: Consiliul Local al Tinerilor Zalãu; Primãria
Municipiului Zalãu; Consiliul Local al Tinerilor Carei; Primãria Municipiului Carei. 

Finanþator: The Balkan Trust for Democracy – A project of the German Marshall
Fund 

Perioada de implementare: octombrie 2005–aprilie 2006

Coordonator proiect: Diana SUCIU

Informare ºi consiliere pentru
cetãþeni
Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni
Odorheiu Secuiesc

BCC Odorheiu Secuiesc a fost înfiinþat de Fundaþia CIVITAS în parteneriat cu
Primãria Municipiului Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului PHARE pentru
Dezvoltarea Societãþii Civile, finanþat de Uniunea Europeanã. Funcþionarea biroului
în anul 2005 a fost asigurat aproape în totalitate de Fundaþia Civitas din surse proprii,
respectiv cu o contribuþie minimã din partea Primãriei Odorheiu Secuiesc.

consilierea este oferitã
în mod confidenþial,
gratuit, imparþial
ºi independent
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Paralel cu activitãþile amintite, în Centrele de Resurse am desfãºurat o activitate per-
manentã de asistare/informare/consultare în cãutarea locurilor de muncã si în pãs-
trarea acestora, consultanþã în problemele legate de legislaþia muncii, etc. În urma
pregãtirii ºi asistãrii continue 21 de persoane au reuºit sã se angajeze la diferite
firme/instituþii/organizaþii.

Finanþator: Phare 2002 – Human Resources Development Grant Scheme (la douã
locaþii – douã proiecte)

Perioada de derulare: decembrie 2004–noiembrie 2005

Coordonatori proiecte: Petra SZÁVICS, Rozália CSÁKI 

Educaþia continuã a adulþilor

Facilitarea (re)integrãrii unor categorii speciale 
din populaþie pe piaþa forþei de muncã

Scopul proiectului consta în dezvoltarea unui model inovativ de calificare ºi plasare a
forþei de muncã, bazat pe implicarea angajatorilor în proces ºi pe consacrarea unor
tematici alternative/inedite de instruire. Am reuºit sã dezvoltãm mãsuri noi de ocu-
pare a forþei de muncã, bazate pe crearea unei interdependenþe respectiv interacþiuni
între angajator ºi ºomer. Aceste mãsuri au fost precedate, în acelaºi sens inovativ, de
dezvoltarea unor abilitãþi ale beneficiarilor, în domenii de actualitate, incluse într-un
pachet complex ce le permite ulterior acestora sã desfãºoare activitãþi diverse ºi sã facã
faþã dinamicii meseriilor ºi specializãrilor de pe piaþa forþei de muncã.

Beneficiarii acestui proiect au fost absolvenþii de liceu care nu sunt în ºomaj de lungã
duratã ºi femei cu studii medii aflate în perioada postmaternalã din localitãþile Dej,
Gherla (Cluj), Bistriþa, Beclean (Bistriþa - Nãsãud), respectiv Cristuru Secuiesc,
Odorheiu Secuiesc ºi Vlãhiþa (Harghita), într-un numãr total de 100 de persoane.

Aceste categorii au beneficiat de activitãþile de instruire ºi facilitare a ocupãrii pe piaþa
forþei de muncã. Pe baza rezultatelor obþinute în urma parcurgerii sesiunii de instru-
ire, 81 de persoane au fost selectate pentru a fi repartizate în cadrul firmelor colabora-
toare, printr-un program de internship pe o perioadã de 3 luni. 

81 de persoane au fost
selectate pentru a fi reparti-
zate în cadrul firmelor
colaboratoare

21 de persoane 
au reuºit sã se angajeze
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Susþinerea procesului de reformã
a administraþiei publice

Dezvoltarea suporturilor de curs în limba maghiarã pentru
colegiile de administraþie publicã

Susþinerea dezvoltãrii administraþiei publice locale din România este unul dintre obiectivele pri-
mare ale Fundaþiei Civitas.

Calitatea educaþiei la aceastã specializare este determinantã pentru calitatea activ-
itãþilor profesionale ce vor fi desfãºurate de viitorii funcþionari publici ºi angajaþi în
administraþia publicã localã. În acest scop ne-am propus îmbunãtãþirea resurselor
instituþiilor de învãþãmânt din domeniu, prin elaborarea suporturilor de curs necesare
colegiilor de administraþie publicã care au programe de studiu în limba maghiarã. Ca
urmare a implementãrii acestui proiect, studenþii înscriºi la linia maghiarã la colegiile
de administratie publicã de la Satu Mare ºi Sfântu Gheorghe vor beneficia de patru
suporturi de curs editate în limba de studiu, facilitând pregãtirea cursurilor, a exam-
enelor ºi a licenþei. Suporturile de curs în lucru:

– Teoria generalã a statului ºi a dreptului (Általános állam-és jogelmélet)
– Politici Publice (Közpolitikák)
– Teorii organizaþionale (Szervezési elméletek)
– Bazele Administraþiei Publice – traducere (Közigazgatás Alapjai)

Partener: Universitatea Babeº-Bolyai, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative,
Catedra de Administraþie Publicã.

Finanþator: Fundaþia Apáczai, Budapesta.

Perioada de implementare: iulie 2005–martie 2006.

Coordonator proiect: Diana SUCIU.

Centrul de Pregãtire Continuã
pentru Funcþionarii Publici

Centrul de Pregãtire Continuã pentru Funcþionarii Publici reprezintã o iniþiativã
comunã a Fundaþiei Civitas pentru Societatea Civilã ºi a Universitãþii Babeº-Bolyai,
oferind programe de perfecþionare continuã, de scurtã duratã adresate funcþionarilor
publici de conducere ºi execuþie din administraþia publicã localã. Prin intermediul
acestui program, Centrul lanseazã periodic module de pregãtire/perfecþionare ºi, toto-
datã, oferã posibilitatea organizãrii unor module speciale, conþinând cursuri solicitate
de beneficiari. Centrul de Pregãtire Continuã pentru Funcþionarii Publici urmãreºte sã
rãspundã nevoii de perfecþionare ºi specializare a personalului din administraþia pub-
licã localã. 

Primele douã module de perfecþionare s-au desfãºurat la sediul Colegiului de
Administraþie Publicã din Satu Mare, în perioada iulie - decembrie 2005 cuprinzând
cursurile: Managementul resurselor umane în administraþia publicã, Management
public, Managementul proiectelor, Operare PC.

Parteneri: Universitatea Babeº-Bolyai Cluj- Napoca, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi
Administrative; Institutul Naþional pentru Administraþie, Centrul Regional de
Formare Continuã pentru Administraþia Publicã Localã Cluj.
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Prezentul – 2005

Strategia de dezvoltare socialã conþine opt domenii importante. Dintre aceste
domenii echipa noastrã s-a angajat pentru început sã trateze problemele tinerilor
orfani ºi defavorizaþi. Acordãm informaþii, consultanþã ºi consiliere, cursuri profesion-
ale, traininguri, respectiv asistenþã în cãutarea ºi pãstrarea locurilor de muncã., asig-
urãm cãmine temporare ºi în general tot cea ce înseamnã ajutor pentru integrarea în
societate a acestor tineri orfani. Atenþia noastrã se îndreaptã ºi asupra tinerilor orfani
care nu au îndeplinit 18 ani, încercând sã diminuãm ºi sã prevenim problemele cu care
s-ar putea confrunta aceºtia dupã împlinirea vârstei majoratului. Credem cã am gãsit
strategia prin care putem ajuta eficient aceºti tineri.

Viitorul…

Fundaþia noastrã acordã importanþã derulãrii acestui tip de strategii de dezvoltare pe
domenii sectoriale, încercând sã identifice parteneri ºi în acelaºi timp sã acorde asis-
tenþã în gãsirea surselor de finanþare pentru menþinerea serviciilor acordate ºi dupã
terminarea proiectelor.

Activitãþile din cadrul acestui program de asistenþã a tinerilor defavorizaþi se
desfãºoarã în urmãtoarele locaþii: Casa de Tineret si Centrul de Perfecþionare "Cuib"
din Odorheiu Secuiesc, totodatã sunt foarte importante urmãtoarele puncte de lucru:
Fundaþia LIA din Locodeni, Fundaþia Wolter din Tãureni, Asociaþia Caritativã Domus
din Cristuru Secuiesc, respectiv Fundaþia Gellért din Vlãhiþa. 

Parteneriat social, dezvoltare socialã

„ªansã pentru viitor – Program pentru tinerii defavorizaþi“

Programul „SANSZ” se dezvoltã permanent, îndeplinindu-ºi astfel scopul ºi obþinând rezul-
tatele scontate. 

Acest demers face parte din "Strategia de dezvoltare socialã a municipiului Odorheiu
Secuiesc", realizat sub coordonarea Fundaþiei Civitas ºi care la rândul sãu se integreazã
în strategia de dezvoltare a oraºului/regiunii). 

Începutul…

Programul SANSZ a demarat în anul 2003, odatã cu derularea proiectului Parteneriat
local pentru creºterea eficienþei în asistenþa socialã – Harta Socialã a municipiului
Odorheiu Secuiesc, continuand si dezvoltarea parteneriatului social început de Civitas
din '97. Acest parteneriat s-a constituit între actorii locali care acþioneazã în domeni-
ul social, având ca finalitate elaborarea ºi implementarea eficientã a unei strategii de
dezvoltare socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc ºi a zonelor din proximitatea sa,
fundamentatã pe realitãþile identificate la nivelul acestuia. 

www.sansz.ro/orphans

atenþia noastrã se îndreaptã
asupra tinerilor orfani
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Pe ziua de 23 august 2005 regiunea Odorhei a fost inundatã (au cãzut ploi de peste 200
de l/mp). Localnicii s-au mobilizat imediat dupã retragerea apelor, ajutaþi de locuitorii
din judeþ, firme ºi autoritãþi, dar ºi de oameni din alte regiuni ale þãrii ºi de peste
hotare.

Fundaþia noastrã, care a coordonat realizarea strategiei sociale regionale, colaboreazã
ºi ajutã organizaþiile umanitare, care au demonstrat priceperea în acest domeniu.

Astfel, colaborãm cu Fundaþia Wolter pentru
a reclãdi satul Tãureni, dar ºi cu celelalte
organizaþii ºi administraþii publice locale,
pentru a gãsi o strategie eficientã pentru
soluþionarea problemelor acestor comunitãþi
pe termen mediu ºi lung. (detalii se gãsesc pe
pagina www.sansz.ro). 

Parteneri in acest proiect: Fundaþia Wolter – Tãureni – „gazda segmentului cu tineri”;
Asociaþia Caritativã Domus, Cristuru Secuiesc; Fundaþia Gellért, Vlãhiþa; Fundaþia LIA,
Locodeni; Fundaþia Pro Odorhei; Primãria Cristuru Secuiesc; Primãria Odorheiu Secuiesc;
Primãria Vlãhiãa; Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni Odorheiu Secuiesc.

Finanþatori: Uniunea Europeanã prin programul PHARE 2001 – Componenta
„Schema de investiþii în servicii sociale” (PHARE RO – 0108.03.03); LIA e.V. –
Jugenddorf Lokod, Germania; Für Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung.

Coordonator proiect: Árpád ORBÁN 

Organizaþia noastrã în colaborare cu aceºti parteneri sociali, s-a implicat totodatã în
ameliorarea efectelor inundaþiei din august 2005 din zona Odorheiu Secuiesc.

ajutor pentru integrarea 
în societate a acestor tineri

reclãdirea satului Tãureni
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Pe baza acestor parteneriate dezvoltãm 

• proiectele locale (de ex. Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni cu Primãria Odorheiu
Sec.),

- proiectele regionale (de ex. cele legate de strategia ºi reþeaua socialã cu Fundaþia LIA,
Wolter, DGASPC Harghita, primãrii locale, etc.), 
- proiectele naþionale (de ex. implementarea conceptului de Agent de Dezvoltare
Localã ºi care reprezintã, în concepþia noastrã, una dintre primele ºi cele mai impor-
tante elemente în iniþierea proceselor de dezvoltare localã), 
- proiectele internaþionale (de ex. cele de implicare cetãþeneascã în Balcani, respectiv
cel în domeniul perfecþionãrii continue a adulþilor "PannonForrás" în regiunea
Carpaticã). 

Aceste proiecte urmãresc sã ajute cât mai eficient omul ºi comunitatea localã / region-
alã.

Stimularea dezvoltãrii societãþii civile
Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã sprijinã iniþiativele de dezvoltare localã ºi a
celor de dezvoltare a societãþii civile, atât prin derularea programului Birou de
Dezvoltare Localã  ce funcþioneazã în cadrul Fundaþiei ºi participarea la lucrãrile
Consiliului Local Civic cât ºi prin implicarea în dezvoltarea strategiei de dezvoltare
economicã a municipiului Cluj-Napoca. De asemenea fundaþia sprijinã elaborarea
publicaþiei Civil Forum. 

Principii ce ne guverneazã activitatea: 

Parteneriat

Parteneriatele au reprezentat ºi reprezintã o prioritate pentru Fundaþia Civitas pentru
Societatea Civilã ºi sunt în concordanþã perfectã atât cu principiul de bazã asumat,
cât ºi cu obiectivele strategice. Drept urmare, organizaþia este membrã în mai multe
reþele locale, regionale, naþionale ºi chiar internaþionale. Aceste reþele sunt organizate
pe baza unor principii sectoriale (doar între ONG- uri) sau intersectoriale (între ONG-
uri APL sau între ONG- uri ºi sectorul de afaceri). Pentru anul 2006 ne propunem sã
extindem reþeaua de parteneri ºi sã ne implicãm pe baza proiectelor în activitatea mai
multor reþele active în domeniile noastre de expertizã.

Voluntariat

Fundaþia Civitas urmãreºte sã îºi facã cunoscute activitãþile în rândul tuturor celor
interesaþi. În acest sens suntem deschiºi sã primim voluntari pentru a se familiariza
cu organizaþia noastrã precum ºi de a desfãºura activitãþi specifice în cadrul acesteia.

Prioritãþi strategice pe anul 2006 

Conform principiului ºi al obiectivelor strategice stabilite, planul strategic pentru anul
2006 prevede stabilirea de noi parteneriate ºi dezvoltarea unor programe importante
din prisma misiunii declarate de fundaþie, pe lângã stabilizarea ºi întãrirea celor care
s-au consacrat de-a lungul anilor.

Pentru anul 2006 ne propunem sã extindem reþeaua de parteneri ºi sã ne implicãm pe
baza proiectelor în activitatea mai multor reþele active în domeniile noastre de expertizã.
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Ghidul cãutãrii unui loc de muncã

Fundaþia Civitas sprijinã apariþia publicaþiei Civil Fórum

Publicaþii

Studiu de politici, elaborat de Consorþiul pentru Dezvoltare
Ruralã: 

Întãrirea capacitãþii administraþiilor publice locale de a adopta ºi
implementa politici de dezvoltare

RoADL
Publicaþie trimestrialã

Strategia socialã cu privire la tineri defavorizaþi din regiunea
Odorhei
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În domeniul cursurilor specialiºtii din cadrul Fundaþiei Civitas au avut în 2005 un
numãr de 105 zile de instruire. Domeniile vizate au fost:

– management de proiecte,
– dezvoltare comunitarã,
– managementul instituþiilor publice,
– managementul resurselor umane în administraþia publicã, 
– comunicare ºi relaþii publice, 
– operare PC
– drept administrative ºi instituþii publice

În domeniul consultanþei a fost efectuate un numãr de 133 de zile de consultanþã mai
ales în domeniile legate de atragere de fonduri, planificarea strategicã respectiv, elabo-
rare de proiecte.

Fapte ºi cifre
Activitãþile derulate în cadrul Fundaþiei Civitas pentru Societatea se înscriu în trei
domenii majore:

– informare ºi consiliere
– cursuri,
– consultanþã.

În domeniul informãrii ºi consilierii acordate pentru cetãþeni activitatea principalã a fost
derulat în cadrul Biroului de Consiliere pentru Cetãþeni din Odorhei unde au fost
rezolvate 1300 de cazuri ceea ce înseamnã 2200 cetãþeni consiliaþi. 

Situaþia statisticã pe domenii pe intervalul 01/01/2005–31/12/2005 

Sãnãtate 19

Învãþãmânt 44

Raporturi de muncã 103

Drepturi ºi obligaþii civile 162

Protecþia copilului 14

Asigurãri sociale 211

Protecþia consumatorului 5

Impozite ºi taxe 68

Regimul proprietãþii 193

Asistenþã socialã 161

Servicii publice 284

Procedura notarialã 68
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Finanþatori
Pe aceastã cale dorim sã mulþumim organizaþiilor ºi instituþiilor care în cursul anului
2004 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. 

Citizens’ Pact for South
Eastern Europe

Fundaþia Apáczai

Fundaþia pentru o
Societate Deschisã

Fundaþia 
Charles Stewart Mott

German Marshall Fund

Institutul de Guvernare
Localã din Budapesta

LIA e.V. – Germania

Primãria Municipiului 
Cluj-Napoca

Primãria Municipiului
Odorheiu Secuiesc

Programul Phare 
al Uniunii Europene

UNESCO

IKOS Conf SA 
Odorheiu Secuiesc

Raport financiar 

Cheltuieli
Cheltuieli cu personalul 145.785

Cheltuieli cu lucrãri ºi servicii 475.532
Cheltuieli administrative 
ºi de infrastructurã 63.043

Alte cheltuieli 141.654

Cheltuieli totale 826.014

Rezultatul net al exerciþiului 122.612 

Venituri
Venituri din donaþii 41.795
Venituri din granturi 
(alte activitãþi fãrã scop patrimonial) 694.688

Alte venituri (cotizaþii, dobânzi, 
venituri de la bugetul de stat) 26.054

Venituri din activitãþi economice 186.089

Venituri totale 948.626
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Parteneri

Agenþia de Dezvoltare Economicã Timiº (ADETIM)
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Centru
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Vest
Asociaþia Caritativã Domus – Cristuru Secuiesc 
Asociaþia Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a Italiei (ELPENDÚ) – Italia
Provincia Livorno Sviluppo, Livorno, Italia
Asociaþia Microregionalã Târnava Micã
Asociaþia Paraplegicilor din Muntenegru – Serbia ºi Muntenegru
Asociaþia pentru Iniþiative Democratice – Macedonia
Asociaþia Pro Democraþia – Cluj, România
Camera de Comerþ, Jaen, Spania
Centrul de Asistenþã Ruralã Timiºoara (CAR) – Timiºoara
Centrul de Cercetãri Regionale al Academiei Maghiare de ªtiinþe (MTA RKK) - Pécs
Centrul de Tineret de Informare Culturalã Gabrovo – Bulgaria
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) – Cluj-Napoca, România
Centrul Regional pentru Formare din Békéscsaba –Ungaria
Community Building Mitrovica – Regiunea Kosovo
Consilii locale din judeþele Cluj, Bistriþa-Nãsãud, Satu Mare, Timiº, Harghita
Consiliul Judeþean Bistriþa-Nãsãud
Consiliul Judeþean Cluj
Consiliul Local al Tinerilor Zalþu
Develoconsult Odorheiu Secuiesc
Europeans ºi municipalitatea Osijek – Croaþia
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Universitatea Babeº-Bolyai Cluj-
Napoca
Fundaºia „Regionális Tudáshálózatért” – Békéscsaba
Fundaþia Gellért – Vlãhiþa 
Fundaþia LAM – Ilieni
Fundaþia LIA – Locodeni 
Fundaþia Pro Odorhei – Odorheiu Secuiesc
Fundaþia Wolter – Tãureni
Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Helsinki Citizens’ Assembly – Tuzla, Bosnia-Herþegovina
Pactul Cetãþenilor pentru Europa de Sud Est (Citizens’ Pact for South Eastern Europe)

Fundaþia Civitas este membrã ºi are relaþii strategice cu urmãtoarele reþele naþionale ºi inter-
naþionale

Asociaþia Naþionalã a Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni

Bosporus International Network

Citizens’ Pact for South Eastern Europe

Rural Net – Reþeaua organizaþiilor active în domeniul dezvoltãrii comunitare

ROAD – Rural Opportunities and Approaches for Development

CLC – Consiliul Local Civic Cluj-Napoca

Parteneriatul Social Local – Odorheiu Secuiesc
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Echipa ºi colaboratori
Corpul de Curatori: 
Gábor KOLUMBÁN – Preºedinte
Dr. Péter ANDRÁS – Membru
Gyula BARA – Membru
Péter ECKSTEIN KOVÁCS – Membru
Smaranda ENACHE – Membru
Csaba HAJDÓ – Membru

Echipa biroului din Cluj Napoca:
Márton BALOGH – director regional
Enikõ Andrea PÁSZTOR – ºef birou
Edit LÁSZLÓ – specialist contabil 
Sorin RADU – coordonator proiect
Alexandru PAVEL – coordonator proiect
Petra SZAVICS – coordonator proiect
Diana SUCIU – coordonator proiect
Judit NAGY – asistent administrativ
Enikõ VARGYASI – asistent administrativ

Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:
Árpád ORBÁN – director regional
Zoltán FLEISZ – director de programe
Zsófia MÁTÉ – ºef birou
István MIHÁLY – coordonator proiect
Rozália CSÁKI – coordonator proiect
Jolán Erika ÜLKEI – asistent proiect
Mária Magdolna BÁLINT – asistent proiect
Emõke MELLES – asistent proiect

Colaboratori:
Veronica JUNJAN – consultant, trainer – Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative

ºi ale Comunicãrii, UBB Cluj-Napoca
Cãlin HINÞEA – consultant, trainer – Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative ºi

ale Comunicãrii, UBB Cluj-Napoca

Parlamentul Tinerilor Nis – Serbia ºi Muntenegru
Pirgos, Serbia ºi Muntenegru
Primãria Carei
Primãria Cristuru Secuiesc
Primãria Doba
Primãria Odorheiu Secuiesc
Primãria Vlãhiþa
Regio Consult Cluj-Napoca
Student Government – Tirana, Albania
Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei
UNO – Bosnia-Herþegovina
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Ioan HOSU – consultant, trainer – Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale
Comunicãrii, UBB Cluj-Napoca

Daniel POP – consultant de specialitate – CENPO
Florin POP – consultant de specialitate
András TÁNCZOS – specialist informaticã – LINEART
Ana RANTA – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Adminis-

trative, UBB Cluj-Napoca
Kinga KEREKES – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Economice, UBB

Cluj-Napoca
Ciprian TRIPON – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Admi-

nistrative, UBB Cluj-Napoca
Amanda BOSOVSCHI – consultant de specialitate
Alina CHERECHEª – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Politice ºi

Administrative, UBB Cluj-Napoca
Sinziana OLTEANU – consultant de specialitate – CENTRAS
Vasile HÃLÃªANU – consultant de specialitate – OTL Botoºani
Jacint JUHÁSZ – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Economice, UBB

Cluj-Napoca
Anita JUHÁSZ – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Economice, UBB

Cluj-Napoca
Csaba SIMÓ – consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Ferenc ILYÉS – consultant de specialitate – Universitatea de Stiinþe Economice

Moderne 
Attila SZABÓ – consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Ildikó GERÉD – trainer – SZEKE
László LÁZÁR – trainer – SZEKE
Mária PÉTER – expert contabil – Contexpert Srl
Csaba SZILÁGYI – consultant de specialitate – Fundaþia Wolter


