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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
trebuie sã prezinte trendurile ºi realizãrile importante ale perioadei în cauzã.

Cum s-a prezentat anul 2006 pentru Fundaþia Civitas? Care au fost elementele defin-
itorii ale acestei perioade? Care au fost lucrurile bune ºi rele cu care ne-am întâlnit?

Anul 2006 a fost cea a schimbãrii ºi a dezvoltãrii: ni s-au înmulþit resursele, jumãtate
din personal s-a reînoit, unele programe au luat sfârºit, altele au început. Am întâmp-
inat ºi obstacole neaºteptate, cum ar fi inundaþiile din zona Odorhei. Toate aceste
aspecte sunt evidenþiate în prezenta publicaþie, cu ajutorul numerelor, datelor ºi expli-
caþiilor.

Din punctul nostru de vedere, cheia periodei de pre ºi post-aderare la Uniunea
Europeanã este abilitatea de a administra schimbarea. Credem cã acesta este domeni-
ul în care este nevoie de noi. Administraþiile locale pot deveni câºtigãtorii aderãrii
numai dacã pot face faþã provocãrii unei continue reînoiri; dacã se pot transforma din
subiecþii proceselor în liderii acestora. Programele Fundaþiei Civitas din perioada 2005-
2006 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
dezvoltare, sã creºtem nivelul nostru de competitivitate ºi cel al partenerilor. Dorim sã
fim parteneri în schimbare ºi colegi în dezvoltare.

Am dori sã ºtim, dacã partenerii noºtri ºi beneficiarii programelor noastre ne vãd în
acelaºi fel cum ne vedem pe noi înºine. De aceea, feedback-ul dumneavoastrã înseam-
nã foarte mult pentru noi.

Hajdó Csaba
Curator 
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Arii de activitate

Suntem activi mai ales în Transilvania, dar derulãm proiecte ºi la nivel naþional,
respectiv în Sud-Estul Europei.

Programe ºi proiecte: 

Programele ºi proiectele derulate în cadrul organizaþiei noastre pot fi încadrate în
patru domenii majore conforme cu principiile strategice identificate în documentele
de planificare strategicã existente în cadrul organizaþiei:

• Dezvoltare ruralã;
• Dezvoltarea resurselor umane;
• Dezvoltarea societãþii civile;

– Participarea cetãþeneascã;
– Informare ºi consiliere;
– Parteneriat social;

• Dezvoltarea capacitãþii administraþiei publice locale.

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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Pentru promovarea ºi implementarea acestui model la nivel naþional, au fost desfã-
ºurate urmãtoarele activitãþi:

• s-au creat ºi funcþioneazã ºase centre de resurse (Fundaþia Civitas coordonând trei
dintre acestea Cluj-Napoca, Odorheiul Secuiesc ºi Botoºani) cu rolul de a promo-
va modelul, de a asista autoritãþile locale interesate în selectarea ºi instruirea
agentului de dezvoltare localã ºi de a coordona ºi asista activitatea agenþilor de
dezvoltare din aria de cuprindere;

• sesiuni de formare ºi pregãtire pentru coordonatorii centrelor de resurse;

• sesiuni de pregãtire a agenþilor de dezvoltare localã;

• editarea unei broºuri de informare în 5 numere RoADL;

• realizarea documentului de politici publice (policy paper), ca argument pentru
introducerea modelului la nivelul administraþiei publice din România;

• realizarea a douã grupuri de discuþii (yahoogroups) al agenþilor de dezvoltare
localã;

• realizarea unui web-site al programului (www.lda.ro);

Dezvoltare ruralã

Agent de Dezvoltare Localã

Administraþia publicã localã reprezintã cel mai adesea unicul actor implicat activ în
dezvoltarea localã a spaþiului rural. Pornind de la aceastã realitate ºi de la nevoia de
creºtere a capacitãþii administraþiei publice locale de a elabora ºi implementa politici
de dezvoltare localã, împreunã cu partenerii noºtri din cadrul Consorþiului pentru
Dezvoltare Ruralã (din care alãturi de Fundaþia Civitas ºi Centrul de Asistenþã Ruralã,
mai fac parte Centrul de Politici Publice, Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative
ºi ale Comunicãrii din cadrul UBB ºi Agenþia de Dezvoltare Economicã Timiº), am
urmãrit implementarea modelului Agent de Dezvoltare Localã (ADL), la nivel naþion-
al. Iniþiativa a beneficiat de sprijinul financiar al Open Society Institute German
Marshall Fund ºi are la bazã douã programe pilot ºi anume Facilitator Comunitar
(iniþiat de Fundaþia Civitas) ºi Promotor Local (iniþiat de Centrul de Asistenþã Ruralã),
ADL încorporând practic cele douã modele.

Agentul de Dezvoltare Localã este o persoanã angajatã în cadrul administraþiei pub-
lice locale, a asociaþiilor microregionale (de intercomunalitate) sau care activeazã în
cadrul unui ONG local, care în baza abilitãþilor, a cunoºtinþelor ºi a informaþiilor pe
care le deþine are drept atribuþie de bazã sprijinirea activã a dezvoltãrii locale prin:
facilitarea procesului de elaborare a strategiei locale de dezvoltare, elaborarea ºi imple-
mentarea de proiecte, identificarea ºi realizarea unor parteneriate, creºterea vizibi-
litãþii comunei (actualizarea web-site-ului comunei).

alãturi de partenerii noºtri
am organizat o conferinþã

naþionalã la Bucureºti.

agentul de dezvoltare localã
este o persoanã resursã
pentru comunitate



1514

În încheiere am adãuga faptul cã, deºi finanþarea proiectului s-a încheiat în august
2006, reþeaua ADL continuã sã existe ºi sã se extindã, fãrã a avea suport financiar din
partea instituþiilor centrale sau judeþene. Mai mult, conºtiente de faptul cã atât fon-
durile Uniunii Europene, cât ºi cele guvernamentale vor fi accesate doar în baza unor
proiecte fundamentate prin strategii locale de dezvoltare viabile, tot mai multe con-
silii locale ºi primãrii ºi-au manifestat dorinþa ºi ne-au solicitat sprijinul în selectarea,
instruirea ºi asistarea unui ADL.

Parteneri: 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; Agenþia de
Dezvoltare Economicã Timiº (ADETIM).

Finanþatori: Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI)
Budapesta; German Marshall Fund; Open Society Institute (East-East Program).

Perioada de implementare: aprilie 2004–noiembrie 2006

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

Agent de dezvoltare localã 
Suport de curs în limba maghiarã

Agentul de Dezvoltare Localã este unul dintre cele mai importante programe active în
domeniul dezvoltãrii rurale derulat de cãtre Fundaþia Civitas în acest moment. O
componentã de bazã ale acestuia este dezvoltarea capacitãþii resurselor umane din
administraþia publicã localã din zona ruralã. 

Agentul de dezvoltare localã, ca persoanã resursã a comunitãþii locale, beneficiazã în
cadrul programului de o sesiune de instruire iniþialã, având ca scop însuºirea
cunoºtinþelor necesare activitãþilor de dezvoltare. 

Pentru eficientizarea pregãtirii agenþilor de dezvoltare localã, în acest an, împreunã cu
partenerii noºtri (CAR, ADETIM, CENPO, UBB Cluj) am elaborat un volum de
suporturi de curs care trateazã teme indispensabile exercitãrii funcþiei: dezvoltare eco-
nomicã localã, dezvoltare comunitarã, politici publice, organizarea ºi funcþionarea

• conferinþe regionale în marile municipii din þarã la care au participat primari, con-
silieri locali ºi reprezentanþi ai consiliilor judeþene din regiune; 

• conferinþã naþionalã la Bucureºti la care au participat reprezentanþi ai adminis-
traþiei centrale ºi parlamentari;

• conferinþã internaþionalã la Timiºoara în vederea promovãrii modelului ºi în alte
state din Sud-Estul Europei (Bosnia Hertegovina, Serbia, Ucraina, Turcia, Georgia,
Armenia, Macedonia etc); La eveniment au participat 70 de persoane din 14 þãri.
În cadrul conferinþei a fost prezentatã modelul ADL, Policy Paperul, modelele
similare din România,dar ºi din þãrile participante. 

Pânã la sfârºitul anului 2006, ca urmare a eforturilor depuse, s-a ajuns ca la cei aprox-
imativ 80 de agenþi de dezvoltare localã, câþi existau în martie 2004, sã se adauge încã
170, numãrul total fiind de 250 de ADL, 50 dintre aceºtia aflându-se în aria de coor-
donare a centrului de resurse Cluj-Napoca, 24 a centrului de resurse din Odorheiu
Secuiesc ºi 24 a centrului de resurse Botoºani (coordonat tot de cãtre Civitas). Aceste
persoane au beneficiat de cursuri de formare în domenii ca dezvoltare comunitarã,
management de proiect ºi fundraising, organizarea ºi funcþionarea administraþie pub-
lice locale, politici publice. 

Chiar dacã problema stabilitãþii agenþilor de dezvoltare localã nu s-a rezolvat încã,
totuºi rezultatele obþinute în unele cazuri sunt remarcabile: de ex. în cursul anului
anterior un singur agent de dezvoltare localã a reuºit sã depunã cinci cereri de
finanþare în valoare totalã de 619.000 euro, care ulterior s-au dovedit a fi câºtigãtoare.

Tot în aceastã perioadã, atât datoritã noului cadru oferit de modificarea legii adminis-
traþiei publice locale, cât ºi programelor Uniunii Europene adresate dezvoltãrii rurale
(programul „Leader +“ de ex.), agenþii de dezvoltare localã au luat iniþiativã înfiinþãrii
unor asociaþii microregionale (de intercomunalitate), în vederea gestionãrii în comun
a unor servicii publice ºi a creºterii capacitãþii de cofinanþare, respectiv de accesare a
unor programe europene ºi guvernamentale. Ca exemplu am aminti aici judeþul Cluj,
unde în 2006 s-au realizat douã astfel de asocieri, alte douã fiind pe cale de a fi înfi-
inþate, iar alte douã existã din anii anteriori, (tot cu sprijinul oferit de noi). Tot ca
exemplu am mai aminti cele douã asociaþii microregionale din judeþul Bistriþa-
Nãsãud, funcþionale ºi cu rezultate deosebite încã din cursul anului trecut, care sunt
coordonate tot de agenþi de dezvoltare localã. 
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nitãþile unitariene din Valea Homorodului. Aceastã colaborare se bazeazã pe modelul
Agent de Dezvoltare Localã, care a fost gândit iniþial ca funcþionând în cadrul admi-
nistraþiei publice locale. În cadrul acestui proiect, am încercat o nouã dimensiune a
modelului ADL, agenþii de dezvoltare localã fiind încadraþi în structurile bisericii uni-
tariene. 

Partenerul Harvest Hope Pro Homorod lucreazã din 1998 la dezvoltarea economicã ºi
comunitarã a satelor unitariene, iar în acest proiect am cooptat împreunã comu-
nitãþile locale din: Inlãceni, Crãciunel, Sânpetru, Chinuºu, Ocland, Mereºti ºi Dârjiu.
Pânã la urmã, datoritã imposibilitãþii identificãrii unor oameni devotaþi, am pornit
activitatea doar în cinci comunitãþi.

Proiectul a demarat prin formarea tinerilor aleºi sã îndeplineascã funcþia de Agenþi de
Dezvoltare Localã, care au ºi alcãtuit grupuri de acþiune, iar dupã ce au fost analizate
problemele comunitãþilor s-a trecut la prioritizarea acþiunilor care trebuie derulate,
conturându-se strategiile acestor comunitãþi.

Între 20 mai–1 iunie, la Ilieni în judeþul Covasna am organizat conferinþa: „Planuri de
dezvoltare ruralã durabilã înainte de realizare“, la care pe lângã prelegerile în domeni-
ul dezvoltãrii comunitare ºi rurale, participanþii din aceste sate au realizat în ateliere
planurile lor de dezvoltare, pe care le-au ºi prezentat. 

Agenþii de dezvoltare localã din cadrul Bisericii Unitariene sunt cooptaþi în reþeaua
agenþilor de dezvoltare regionali, astfel cã prin intermediul Centrului Regional din
Odorheiu Secuiesc le acordãm în continuu sprijin, consiliere ºi informare.

Partener: Harvest Hope Pro Homorod

Finanþator: Project Harvest Hope (SUA)

Perioada de implementare: decembrie 2005 – mai 2006

Coordonator proiect: Rozália CSÁKI

administraþiei publice locale, managementul comunitãþilor locale, managementul
proiectelor, comunicare organizaþionalã, atragere de fonduri, team building. 

Întrucât Fundaþia Civitas coordoneazã ºi activitatea agenþilor de dezvoltare localã din
regiunile de dezvoltare nord-vest ºi centru, unde existã comunitãþi importante de
etnici maghiari, au existat solicitãri de pregãtire a agenþilor de dezvoltare localã, pe
lângã cea românã ºi în limba maghiarã. 

Pentru a rãspunde acestei nevoi, prin proiectul finanþat de cãtre Oficiul Maghiarilor
de Peste Frontierã, ca un prim pas, am tradus cinci dintre capitolele publicaþiei „Agent
de dezvoltare localã“: dezvoltare localã, politici publice, managementul proiectelor,
atragere de fonduri, team building. 

Finanþator: Oficiul Maghiarilor de peste Frontierã – Ungaria, Programul „Szülõföld“

Perioada de implementare: noiembrie – decembrie 2006

Coordonator proiect: Diana SUCIU

Parteneriat pentru dezvoltarea ruralã a satelor unitariene 
din Valea Homorodului 

Project Harvest Hope din Statele Unite, Harvest Hope Pro Homorod ºi Fundaþia
Civitas au iniþiat un parteneriat în anul 2005, prin care încearcã sã sprijine comu-

o nouã dimensiune
a modelului ADL 
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de dezvoltare localã, un mijloc de mobilizare a membrilor comunitãþii, un loc de întâl-
nire ºi învãþare, comunitatea având posibilitatea sã fructifice avantajele oferite de
tehnologia informaþiei ºi în consecinþã, sã prospere. 

Având drept obiective: facilitarea accesului la informaþie, dezvoltarea abilitãþilor necesare
pentru integrarea pe piaþa forþei de muncã (folosirea computerului, limba englezã, man-
agement de proiect, agroturism) ºi fructificarea oportunitãþilor generate de constru-
irea autostrãzii, mobilizarea comunitãþii pentru a-ºi ierarhiza prioritãþile de dezvoltare ºi
a le pune în aplicare, creºterea vizibilitãþii comunelor, proiectul reprezintã un model de
învãþare, informare ºi de dezvoltare a comunitãþii bazat pe utilizarea tehnologiei
informaþiei (centrul comunitar) ºi a resursei umane calificate (agentul de dezvoltare
localã). 

Pânã la sfârºitul anului 2006 au fost derulate urmãtoarele activitãþi:
• amenajarea, renovarea ºi dotarea celor trei centre comunitare;
• constituirea a câte unui grup de iniþiativã localã în fiecare comunã;
• organizarea de cursuri – utilizarea calculatorului, limba englezã – în cadrul cen-

trelor comunitare; cursurile de utilizare a calculatorului s-au desfãºurat dupã un
suport de curs special, pus la dispoziþie de Microsoft România; pânã în prezent
aproximativ 360 de persoane au urmat cursurile organizate în centrele comu-
nitare ºi aproximativ alte 500 au apelat la acestea pentru diverse servicii (Internet,
listare, xerox, telefon, informare); 

• au fost organizate diverse întâlniri ºi dezbateri ale grupurilor de iniþiativã (dezba-
teri pe strategia localã de dezvoltare ºi refacerea analizei SWOT), au fost prezen-
tate oportunitãþile de finanþare (prezentare a mãsurilor active în cadrul progra-
mului SAPARD), prezentare a procesului de dezvoltare comunitarã (fãcutã de lec-
tori din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai), dezbateri cu privire la necesitatea con-
stituirii unor microregiuni ºi a accesãrii de proiecte în cadrul programului Leader;

• realizarea paginilor web- a celor douã comune (la Mihai Viteazu ºi Sãvãdisla, pen-
tru comuna Rimetea, site-ul fiind în curs de elaborare); 

• organizarea forumurilor comunitare/zilelor comunitãþii, evenimente ce se orga-
nizeazã anual în aceste comune, însã în acest an, prin implicarea agentului de
dezvoltare localã ºi prin suportarea unor costuri din bugetul proiectului de faþã,
evenimentele au avut o desfãºurare deosebitã (în comuna Sãvãdisla organizându-
se asemenea evenimente în fiecare sat al comunei).

Dezvoltare localã integratã. 
Proiect pilot în Sãvãdisla, Mihai Viteazu ºi Colþeºti

Încã din 2002, Fundaþia Civitas a fost implicatã în comunitãþile Mihai Viteazu ºi
Sãvãdisla prin implementarea proiectului „Facilitator comunitar, program pilot în
Cluj ºi Bistriþa-Nãsãud“, proiect în cadrul cãruia, printre parteneri au fost ºi consiliile
locale ale celor douã comune. În 2004, odatã cu începerea proiectului Autostrada
Transilvania (Borº-Braºov), membrii companiei Bechtel au lansat ideea implementãrii
unor proiecte comunitare în vederea sprijinirii comunitãþilor traversate de autostradã.
Astfel, s-a încheiat un parteneriat între companie ºi Fundaþia Civitas ulterior acest
parteneriat fiind extins ºi cu alte organizaþii. Finanþarea fost posibilã prin Programul
Microsoft Unlimited Potential al Companiei Microsoft. Fundaþia Civitas a depus o
aplicaþie în cadrul acestui program pe care a câºtigat-o, obþinând astfel finanþare pen-
tru implementarea proiectului de faþã, proiect care se întinde pe o perioadã de 3 ani,
cu începere din luna iulie a anului 2005. Ulterior, graþie sprijinului oferit de Microsoft
România, iniþiativa a fost extinsã ºi într-o altã comunitate din judeþul Alba satul
Colþeºti din comuna Rimetea. 

Metodologia de acþiune se bazeazã pe douã modele ºi anume: facilitator
comunitar/agent de dezvoltare localã ºi centru comunitar/telecentru. Conceptul de
agent de dezvoltare localã a fost prezentatã anterior. Centrul comunitar (CTLC –
Community Technology Learning Centre) este un spaþiu echipat adecvat (hard ºi
soft) ºi conectat la Internet în care membrii comunitãþii ºi mai ales tinerii au posibil-
itatea sã înveþe ºi sã utilizeze avantajele oferite de tehnologia IT, sã însuºeascã aptitu-
dini ºi cunoºtinþe noi, sã îºi dezvolte abilitãþile, sã acceseze informaþiile în timp util ºi
sã le fructifice. Astfel, centrul comunitar este un instrument la îndemâna agentului

accesul mai uºor
la informaþie
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cu multe organizaþii civile ºi APL-uri din regiunea Odorhei, am dezvoltat un partene-
riat pentru înlãturarea efectelor catastrofei. Printre locaþiile de implementare se aflã
comunele: Lupeni, ªimoneºti, Corund, Porumbeni Mari, Dealu, Feliceni ºi Mugeni,
toate afectate de inundaþii. 

Grupul þintã se compune din reprezentanþii autoritãþilor ºi instituþiilor publice locale,
ai organizaþiilor civile, cetãþeni ºi oameni de afaceri din comunitãþile vizate.

În primele trei luni de implementare a proiectului s-au organizat seminarii ºi work-
shopuri în fiecare dintre comunele partener, respectiv un seminar de lansare a proiec-
tului în Odorheiu Secuiesc. Aici au fost prezentate informaþii despre legislaþia de
mediu (românã ºi europeanã), modalitãþi de prevenire a poluãrii ºi dezvoltare comu-
nitarã ºi localã. 

Pe lângã rezultatele proiectului, seminariile ºi workshopurile vor contribui la formarea ºi
instruirea unor persoane din comunitãþile þintã, care dupã 1 ianuarie 2007- lucrând în
reþea (ADL) – vor fi capabile de a facilita iniþiativele de dezvoltare a propriilor comunitãþi.

Partener: Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilã AGORA

Finanþator: Uniunea Europeanã prin programul PHARE 2004 – Societatea Civilã

Perioada de implementare: octombrie 2006 – septembrie 2007

Coordonator proiect: Rozália CSÁKI

La „Gala societãþii civile – 2006“, Fundaþia Civitas a primit pentru proiectul „Dezvol-
tare localã integratã – proiect pilot“ Menþiune Specialã la secþiunea „Dezvoltarea
Economicã ºi Socialã“.

Partener: Autostrada Transilvania; Net Brinel S.A.; Consiliul Local Sãvãdisla, Mihai
Viteazu ºi Rimetea; Asociaþia pentru Dezvoltare Comunitarã ºi Integrare Europeanã
Sãvãdisla; Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative prin Departamentul de
Administraþie Publicã – UBB.

Finanþator: Compania Microsoft prin Programul Unlimited Potential

Perioada de implementare: iulie 2005 – iunie 2008

Coordonator proiect: Alexandru PAVEL.

Management de mediu pentru zonele sinistrate 
din regiunea Odorhei

Obiectivele principale ale proiectului sunt includerea aspectelor de protecþie a mediu-
lui în strategiile de dezvoltare la nivel local, respectiv creºterea gradului de implicare ºi
colaborarea comunitãþilor din regiunea þintã în luarea deciziilor referitoare la pro-
blemele de mediu. 

Proiectul continuã munca începutã dupã inundaþiile din august 2005, când împreunã

am dezvoltat un parteneriat
pentru înlãturarea

efectelor catastrofei 



2322

Parteneri: 24 de ONG-uri în reþeaua RuralNET 

Finanþator: German Marshall Fund

Perioada de implementare: august 2005 – iulie 2007

Coordonator proiect: Alexandru PAVEL

Dezvoltarea resurselor umane 
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 propus ºi am reuºit sã dezvoltãm mãsuri
noi de ocupare, bazate pe crearea unei interdependenþe ºi inter-relaþionãri între anga-
jator 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 com-
plex ce le permite ulterior acestora sã desfãºoare activitãþi diverse ºi sã facã faþã
dinamicii meseriilor, specializãrilor de pe piaþa forþei de muncã.

Benficiarii erau 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),

RuralNet

RuralNet este o reþea de 24 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.

Deºi neinstituþionalizatã, reþeaua a beneficiat de un sprijin financiar din partea
German Marshall Fund în cadrul proiectului RuralNet Development, a cãrui imple-
mentare s-a încheiat în februarie 2006. În cadrul acestui proiect, în calitate de mem-
bru activ al reþelei, Fundaþia Civitas a avut drept responsabilitãþi elaborarea strategiei
de dezvoltare a reþelei ºi editarea unui Ghid al Dezvoltãrii Comunitare, acesta din
urmã fiind o culegere de valori ºi principii, standarde, studii de caz ºi termeni cheie în
dezvoltarea comunitarã, la elaborarea cãruia au contribuit toþi membrii reþelei.

În mai 2006 s-a depus spre finanþare, în numele reþelei, un nou proiect, scopul acestu-
ia fiind de a creºte implicarea reþelei în elaborarea ºi monitorizarea politicilor ce
vizeazã dezvoltarea comunitarã ºi ruralã în România. Se doreºte astfel, ca RuralNet sã
devinã o voce demnã de luat în seamã ºi un partener al Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale în elaborarea politicilor ce vizeazã dezvoltarea ruralã.
German Marshall Fund a acceptat spre finanþare ºi acest nou proiect, în care Fundaþia
Civitas are rolul de a monitoriza modul de implementare a Planului Naþional de
Dezvoltare ºi de-a creºte vizibilitatea reþelei, prin elaborarea unui plan/politici în acest
sens, atragerea de noi membri ºi prin menþinerea / extinderea parteneriatelor cu alte
ONG-uri ºi reþele, universitãþi, autoritãþi locale ºi centrale etc.

Reþea de organizaþii ce
intervine activ
în dezvoltarea
mediului rural 

dezvoltarea unui
model inovativ 

de calificare ºi plasare
a forþei de muncã
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sistemul de asigurare socialã, sistemul de asigurare de sãnãtate etc., de aceea se con-
fruntã cu probleme pe care nu le pot rezolva din cauza lipsei de informaþii.

Pornind de la considerentele de mai sus partenerii – Fundaþia Wolter, Fundaþia Civitas
pentru Societatea Civilã, Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni, Agenþia Judeþeanã pen-
tru Ocuparea Forþei de Muncã Harghita – au iniþiat proiectul ªANSÃ pentru absol-
venþi ºi tineri ºomeri, finanþat de Autoritatea Naþionalã pentru Tineret prin Agenþia
Naþionalã pentru Sprijinirea Iniþiativelor Tinerilor.

Rezultatele cele mai importante ale proiectului au fost:

• Douã traininguri de câte 72 de ore pentru 44 de tineri ºomeri privind cariera ºi
(re)intrarea cu succes pe piaþa muncii, respectiv pentru începerea unei activitãþi
independente sau a unei noi afaceri. Participanþii au beneficiat ºi de serviciul de
mediere a muncii oferit în Casa de Tineret ºi Centrul de Perfecþionare „Cuib“. 

• Realizarea unei publicaþii informative (2000 bucãþi) privind subiectele atinse prin
proiect. Broºurile au fost distribuite participanþilor la training ºi celor 1.100 de
proaspãt absolvenþi din Odorheiu Secuiesc. 

• Consolidarea ºi dezvoltarea serviciilor existente în domeniu ºi realizarea unei
parteneriat durabil pentru eficientizarea serviciilor legate de piaþa muncii

Prin activitãþile proiectului am contribuit la creºterea ºanselor ºi capacitãþilor de inte-
grare socio-profesionalã a tinerilor ºomeri ºi absolvenþi din municipiul Odorheiu
Secuiesc ºi împrejurimi. 

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
muncii. Pe baza rezultatelor obþinute în urma parcurgerii sesiunii de instruire, 81 de
persoane au fost selectate pentru a fi repartizate în cadrul firmelor colaboratoare,
printr-un program de internship pe o perioadã de 3 luni. 

Paralel cu activitãþile amintite, în Centrele de Resurse am desfãºurat o activitate per-
manentã de asistare/informare/consultare în cãutarea locurilor de muncã ºi în pãs-
trarea acestora, consultanþã în problemele legate de legislaþia muncii etc. În urma
pregãtirii ºi asistãrii continue 21 de persoane în zona Cluj, respectiv 20 în zona
Odorheiu Secuiesc au reuºit sã se angajeze la diferite firme/instituþii/organizaþii.

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

Perioada de implementare: decembrie 2004 – martie 2006

Coordonatori proiecte: Petra SZÁVICS, Rozália CSÁKI, Enikõ PÁSZTOR

ªANSÃ pentru absolvenþi ºi tineri ºomeri

Din Strategia de Dezvoltare Socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc, întocmitã de
Parteneriatul Social Local, reiese cã pentru tinerii din oraº ºi din împrejurimi una din-
tre problemele de bazã este cea legatã de piaþa muncii, de existenþa locului de muncã.

În baza analizelor ºi studiilor realizate de organizaþiilor ºi instituþiilor care oferã servicii
în domeniul respectiv s-a ajuns la concluzia cã tinerii nu sunt pregãtiþi sã (re)intre cu
succes pe piaþa muncii. Nu au nici cele mai elementare cunoºtinþe despre gãsirea unui
loc de muncã, întocmirea unui Curriculum Vitae, scrisoare de prezentare, cum trebuie
sã se pregãteascã pentru un interviu, care sunt întrebãrile posibile, cum sã se îmbrace,
cum trebuie sã se pregãteascã pentru gãsirea/câºtigarea/pãstrarea unui loc de muncã.

De asemenea tinerii nu au cunoºtinþe despre raporturile de muncã (contract indivi-
dual de muncã, angajare, concediere, ºomaj, condiþiile de muncã, credite, subvenþii),

creºterea ºanselor
ºi capacitãþilor de integrare

socio-profesionalã
a tinerilor



2726

detaliile practice ale managementului de proiect, precum ºi modalitatea de completare
a formularelor de aplicaþie ale Uniunii Europene. În partea a doua a instruirii, în cadrul
cãruia participanþii au propus idei de proiect concrete dezbãtute împreunã cu lectorii,
au mai fost prezentate etapele ciclului de proiect, respectiv modalitãþile ºi regula-
mentele de îndeplinit la implementarea unui proiect CBC.

În perioada urmãtoare sesiunii de cursuri, prin componenta de asistenþã a proiectului,
Civitas a oferit participanþilor posibilitatea de fi asistaþi în elaborarea completã a
ideilor de proiect în vederea pregãtirii din timp a formularelor de aplicaþie pentru
urmãtoarea sesiune de apel de propuneri din cadrul programului Phare CBC.

Finanþator: Oficiul Maghiarilor de peste Frontierã – Ungaria, Programul „Szülõföld“

Perioada de implementare: februarie – iunie 2006

Coordonator proiect: Diana SUCIU

„Mai sigur pentru viitorul nostru!“
– consilier de scriere de proiecte pe CD

În cei 15 ani de activitate (cursuri, consultanþã, programe de dezvoltare ruralã),
Fundaþia Civitas a avut de a face de mai multe ori cu problema insuficienþei
cunoºtinþelor ºi informaþiilor referitoare la finanþãrile UE.

Proiectul de faþã are ca scop realizarea unui CD în limba maghiarã, care poate consti-
tui un instrument eficient, un material de instruire pentru autoritãþile locale, organi-
zaþii neguvernamentale sau întreprinzãtori în munca lor de a atrage cu succes fonduri
europene. Conþinutul, structura ºi limbajul CD-lui va fi realizat în aºa fel, încât un
numãr cât mai mare de persoane sã îl poatã folosi cu succes, Un rol foarte important
în material va avea prezentarea proiectelor de succes.

CD-ul va conþine tematici ca: programe ale Uniunii Europene, întocmirea cererilor de
finanþare, management de proiect, monitoring, achiziþii publice, prezentarea unor
proiecte concrete de succes etc.

Activitãþile proiectului au început în luna octombrie 2006 prin repartizarea atribuþi-

Numãrul beneficiarilor indirecþi este de aproximativ 20.000.

Finanþator: Autoritatea Naþionalã pentru Tineret prin Agenþia Naþionalã pentru
Sprijinirea Iniþiativelor Tinerilor

Perioada de implementare: noiembrie-decembrie 2006

Coordonator proiect din partea Fundaþiei Civitas: István MIHÁLY

Generare de proiecte INTERREG-Phare CBC 
– Curs de pregãtire pentru organizaþiile nonguvernamentale
din zona frontalierã

Cursurile de pregãtire din cadrul proiectului au avut loc în perioada 27-28 aprilie, 9-10
mai, cei 15 participanþi, reprezetând organizaþii nonguvernamentale din zona fronta-
lierã româno-ungarã, din judeþele Satu Mare, Bihor, Arad ºi Timiº. Scopul sesiunii a
fost creºterea capacitãþii de absorbþie a fondurilor de cooperare trasfrontalierã oferite
de programele Uniunii Europene de cãtre organizaþiile nonguvernamentale din
aceastã regiune a þãrii. 

În prima parte a instruirii, participanþii au fãcut cunoºtinþã cu politica regionalã ºi sis-
temul de asistenþã a Uniunii Europene, cu programele de cooperare transfrontalierã
INTERREG IIIA si PHARE CBC. Totodatã, participanþii au avut ocazia sã însuºeascã

elaborarea completã
a ideilor de proiect 
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Finanþator: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Perioada de implementare: 15 noiembrie-30 noiembrie 2006

Coordonator proiect: Diana SUCIU

ilor în echipã, documentarea ºi culegerea materialelor de specialitate din domeniu,
respectiv adunarea modelelor/proiectelor de succes.

CD-ul va fi finalizat ºi editat în iunie 2007 în 2000 de exemplare (1000 bucãþi pentru
autoritãþile publice locale, respectiv câte 500 de bucãþi pentru organizaþii neguverna-
mentale ºi întreprinzãtori). Pentru distribuirea cu succes vom colabora cu consiliile
judeþene, cu reþeaua de agenþi de dezvoltare localã, cu Fundaþia ERMACISZA, cu
Centrele de dezvoltare pentru întreprinzãtori, precum ºi cu alþi parteneri ai fundaþiei.

Finanþator: Fundaþia Apáczai, Budapesta.

Perioada de implementare: octombrie 2006 – iulie 2007

Coordonator proiect: Árpád ORBÁN

Curs de instruire: Cunoºtinþe de bazã pentru sectorul ONG

Sesiunea de cursuri de instruire întitulatã „Cunoºtinþe de bazã pentru sectorul ONG“ a
avut loc în perioada 21-30 noiembrie 2006, oferind pentru 15 reprezentanþi ai ONG-urilor
clujene mici ºi mai nou înfiinþate, ocazia însuºirii cunoºtinþelor necesare conceperii ºi
elaborãrii unui proiect de finanþare, identificãrii surselor de finanþare necesare implemen-
tãrii proiectelor, utilizãrii calculatorului în activitãþile zilnice specifice sectorului ONG. 

Modulele cursului au fost iniþiate de Fundaþia Civitas prin Centru comunitar de asis-
tenþã pentru ONG-uri Cluj, al cãrui scop este dezvoltarea capacitãþii organizaþionale.
Centrul comunitar de asistenþã pentru ONG-uri Cluj a luat naºtere la sediul Fundaþiei
Civitas cu ajutorul sprijinului financiar acordat de Consiliul Local Cluj-Napoca în
anul 2004. 

Pe perioada cursurilor, precum ºi a lunii decembrie 2006, Centrul comunitar de asis-
tenþã pentru ONG-uri a oferit gãzduire organizaþiilor neguvernamentale care nu dis-
pun de infrastructurã de lucru, reprezentanþii acestora având posibilitatea utilizãrii, în
scopurile organizaþiei proprii, a unui calculator cu conexiune la internet, precum ºi a
publicaþiilor existente în biblioteca Fundaþiei Civitas.

însuºirea cunoºtinþelor
necesare conceperii

ºi elaborãrii 
unui proiect de finanþare 
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În fiecare dintre þãrile implicate, activitãþile de pregãtire ale planurilor locale de acþi-
une de tineret s-au desfãºurat sub forma unor cursuri de formare de câte douã zile inti-
tulate „Crearea unui Plan Local de Acþiune pentru Tineret“, susþinute pentru un
numãr total 75 de persoane, tineri activi pe plan local, reprezentanþi ai organizaþiilor
de tineret, precum ºi ai instituþiilor implicate în problematica tineretului. Cursurile de

formare au fost urmate de câte trei sesiuni de lucru în fiecare dintre cele ºase comu-
nitãþi locale, care au reunit pe lângã participanþii la cursul de formare ºi alte persoane
din comunitate interesate de viitorul tineretului. 

Ca ºi rezultat al acestor întâlniri, la sfârºitul lunii aprilie ºi începutul lunii mai, tiner-
ii din localitãþile: Carei, Zalãu (România), Pirot, Indjia (Serbia), Tuzla, Zvornik
(Bosnia Herzegovina) au avut pregãtite planurile proprii de acþiune pentru a fi înain-
tate spre aprobare ºi realizare administraþiilor locale.

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 politicilor
de tineret, un birou virtual al echipei de experþi unde puteþi obþine informaþii despre
stagiile acestui proiect în fiecare dintre cele trei þãrile participante în cadrul proiectului.

Parteneri: Citizen’s Pact for South Eastern Europe – General Secretariat – Serbia;
Helsinki Citizen’s Assembly Tuzla – Bosnia Herþegovina; Consiliul Local al Tinerilor
Zalãu; Primãria Municipiului Zalãu; Consiliul Local al Tinerilor Carei; Primãria
Municipiului Carei.

Dezvoltarea societãþii civile

Participarea cetãþeneascã / SEEmotion – Participarea Tinerilor
în Procesul de Luare a Deciziilor Publice

SEEmotion reprezintã o etapã spre atingerea obiectivului nostru de-a contribui la dez-
voltarea societãþii civile, prin încurajarea participãrii cetãþeneºti la luarea deciziilor
publice. Aceasta are ca scop prezentarea unor exemple de bune practici din domeniul
politicilor de tineret experimentate în România ºi Croaþia, ºi promovarea acestora în
alte comunitãþi din România, dar ºi þãri din Europa de Sud- Est. 

În mod concret, prin intermediul proiectului, Fundaþia CIVITAS, cu ajutorul echipei
de experþi, a oferit consultanþã pentru elaborarea planurilor locale de acþiune pentru
tineret în ºase comunitãþi din patru þãri: România, Serbia, Muntenegro, respectiv
Bosnia ºi Herþegovina. 

Echipa de proiect a început pregãtirile întâlnirilor de lucru necesare elaborãrii acestor
planuri locale de acþiune pentru tineret încã din noiembrie 2005, însã activitãþile în

teritoriu, elaborarea documentelor în concret ºi activitãþile pregãtitoare conexe aces-
tora în cele ºase comunitãþi þintã din cele patru þãri, s-au derulat în perioada ianuar-
ie-aprilie 2006. 

consultanþã pentru
elaborarea planurilor
locale de acþiune 
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BCC Odorheiu Secuiesc în anul 2006 în urma unui parteneriat cu ziarul „Udvarhelyi
Híradó“ a înfiinþat o rubricã cu informaþii utile cetãþenilor. Ziarul regional are un tiraj
de 10.000 exemplare zilnic, articolele noastre din august 2006 apar sãptãmânal, în
fiecare miercuri sau joi. 

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, instituþii ºi valorificând experienþa dobân-
ditã în cursul activitãþilor. În acest sens am participat la derularea mai multor
proiecte/activitãþi în cadrul parteneriatului social local, mai ales în domeniul problem-
aticii copiilor ºi tinerilor care sunt sau au ieºit în/din sistemul de ocrotire.

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 2006 a fost asigurat de Fundaþia Civitas, la care a con-
tribuit ºi Primãria Odorheiu Secuiesc. Fundaþia Civitas – prin serviciile oferite de BCC
Odorheiu Secuiesc – la sfârºitul anului 2005 a fost acreditatã ca furnizor de servicii
sociale. Datoritã acestui lucru în anul 2006 am reuºit sã încheiem un contract cu
Primãria Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru oferirea de servicii sociale.

Biroul prin Fundaþia CIVITAS este membru în Asociaþia Naþionalã a Birourilor de
Consiliere pentru Cetãþeni, care reprezintã interesele a 51 organizaþii neguvernamen-
tale care au înfiinþat Birouri de Consiliere pentru Cetãþeni ºi puncte de lucru mobile
în peste 60 de localitãþi urbane ºi rurale din þarã.

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 /
Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni 
Odorheiu Secuiesc 
în slujba cetãþeanului

Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni din Odorheiu Secuiesc de la
deschiderea din septembrie 2002 stã permanent la dispoziþia

cetãþenilor din zona Odorhei furnizând în mod curent servicii de informare ºi consiliere
pentru cetãþeni pentru a-i sprijini în soluþionarea problemelor lor ºi în exercitarea drep-
turilor ºi obligaþiilor. Informarea ºi consilierea este oferitã în mod confidenþial, gratuit,
imparþial ºi independent, asigurându-se accesibilitatea pentru toþi cetãþenii.

Domeniile de bazã în care se oferã serviciile sunt urmãtoarele: sãnãtate, asistenþã
socialã, asigurãri sociale , raporturi de muncã, protecþia consumatorului, drepturi ºi
obligaþii civile, regimul proprietãþii, impozite ºi taxe, învãþãmânt, procedurã notari-
alã, protecþia copilului ºi servicii publice, egalitate de ºansã între femei ºi bãrbaþi,
informare europeanã, servicii oferite de firme, lumea afacerilor, organizaþii neguverna-
mentale etc.

Informaþiile necesare pentru consiliere, pe care o acordã un BCC sunt furnizate de un
sistem informaþional naþional, actualizat periodic cu noile modificãri survenite în
prevederile legale aferente domeniilor vizate cât ºi cu informaþiile specifice la nivel
local. BCC colaboreazã cu instituþii locale, regionale sau naþionale, cu mass-media ºi
cu sectorul neguvernamental. 

Serviciile de informare ºi consiliere oferite de BCC au fost solicitate de la deschidere
pânã la sfârºitul anului 2006 de aproape 9.500 de persoane. De fapt au fost înregistrate
5.732 de cazuri diferite, dar de multe ori se întâmplã cã pentru rezolvarea unei prob-
leme se prezintã 2-3 cetãþeni împreunã. În anul 2006 am înregistrat 1150 de cazuri,
ceea ce înseamnã circa 2.000 de cetãþeni consiliaþi. 

au fost înregistrate
5732 de cazuri diferite

totalizând aproape
9500 de persoane consiliate
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muncã, asigurãm cãmine temporare ºi în general tot cea ce înseamnã ajutor pentru
integrarea în societate a acestor tineri orfani. 

În cadrul proiectului am organizat între 16-18 noiembrie 2006 la Locodeni / Harghita
o conferinþã naþionalã cu tema „Cooperare în sprijinul tinerilor defavorizaþi – orfani
ºi cu handicap intelectual – trecuþi de 18 ani“.

Suntem mereu aproape de aceastã reþea ºi încercãm sã-l menþinem la nivelul la care
am ajuns cu „harta socialã“ ºi sã-l îmbunãtãþim continuu. 

Fundaþia Civitas a condus o echipã formatã din reprezentanþii vieþii civile din Secuime
la Zilele Civile din Tatabanya – Ungaria, desfãºuratã în luna octombrie 2006. La invi-
taþia Fundaþiei Peron Music am fost expozanþi, dar am ºi inaugurat expoziþia foto
„Secuimea“.

La „Gala societãþii civile – 2006“, Parteneriatul Social Local a primit prin Fundaþia
Civitas – Odorheiu Secuiesc Menþiune Specialã la secþiunea „Servicii sociale pentru
categorii defavorizate“.

Parteneri: Fundaþia Wolter, Tãureni; Fundaþia LIA, Locodeni; Primãria Odorheiu
Secuiesc; Asociaþia Caritativã Domus, Cristuru Secuiesc.

Finanþatori: LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Germania.

Coordonator proiect: Árpád ORBÁN
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Finanþator: Fundaþia Civitas – din surse proprii; Primãria Municipiului Odorheiu
Secuiesc.

Coordonator proiect/manager BCC: István MIHÁLY.

Parteneriat social / 
Program de parteneriat pentru tinerii defavorizaþi

Programul partenerial „SANSZ“ se aflã într-o dezvoltare continuã 

Continuãm ºi dezvoltãm parteneriatul social început de Civitas din ’97 cu proiectul
„Centru Social Budvar“, când am lucrat mai ales în probleme ce þin de comunitãþile de
rromi.

Parteneriatul s-a constituit între mai mulþi actori locali care acþioneazã în domeniul
social, având ca finalitate elaborarea ºi implementarea eficientã a unei strategii de dez-
voltare socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc ºi a zonelor din proximitatea sa, fun-
damentatã pe realitãþile identificate la nivelul acestuia. 

Proiectul „Parteneriat local pentru creºterea eficienþei în asistenþa socialã – Harta
Socialã a municipiului Odorheiu Secuiesc“ a dat un impuls muncii noastre începând
cu anul 2003. (www.sansz.ro).

Dintre aceste domenii echipa noastrã s-a angajat pentru început sã trateze problemele
tinerilor orfani ºi defavorizaþi. Acordãm informaþii, consultanþã ºi consiliere, cursuri
profesionale, traininguri, respectiv asistenþã în cãutarea ºi pãstrarea locurilor de

asistenþã în cãutarea
ºi pãstrarea locurilor
de muncã



37

Perioada de implementare: august 2005 – octombrie 2006

Coordonator proiect: Árpád ORBÁN

Dezvoltarea capacitãþii 
Administraþiei Publice Locale

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?)

Proiectul a debutat cu workshop-ul internaþional organizat de echipa Civitas în
perioada 26-30 septembrie 2005 la Hotel Termal, Bãile Felix. La workshop au partici-
pat ºi au susþinut prelegeri 60 de reprezentanþi ai agenþiilor de dezvoltare regionalã, ai

diferitelor organizaþii ºi instituþii ºi ai autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi
locale, actori care participã la dezvoltarea diferitelor regiuni din România, Polonia,
Republica Cehã, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Georgia ºi Croaþia. Prelegerile partici-
panþilor la workshop au fost editate pe suport electronic ºi au fost distribuite în rân-
dul participaþilor, colecþia de prezentãri fiind disponibilã ºi pe site-ul Fundaþiei Civitas
pentru Societatea Civilã (www.civitas.ro). 

36

Parteneriat social /„CHF-PWP“ – Program de Muncã
Comunitarã în zonele sinistrate

Organizaþia noastrã împreunã cu partenerii sociali s-a implicat în ameliorarea
efectelor inundaþiei, dupã ce pe ziua de 23 august 2005 regiunea Odorhei a fost inun-
datã (au cãzut ploi de peste 160 de l/mp). 

Fundaþia noastrã, a colaborat ºi a ajutat organizaþiile umanitare, care au demonstrat
pricepere în acest domeniu, dar am ºi ajutat efectiv la reclãdirea satului Tãureni împre-
unã cu Fundaþia Wolter.

De asemenea, am lucrat împreunã cu celelalte organizaþii ºi administraþii publice
locale, pentru realizarea unei strategii viabile în rezolvarea problemelor acestor comu-
nitãþi pe termen mediu ºi lung, organizând o serie de întâlniri cu acest scop.

Ne-am alãturat ºi unui proiect în parteneriat – CHF International cu sprijinul USAID
– când la componenta Programului de Muncã Comunitarã, împreunã cu Fundaþia
Wolter, respectiv cu bisericile reformate din Tãureni ºi Hoghia, am dus la sfârºit un
proiect prioritar, ºi anume curãþirea albiei pârâului Cireºeni.

Am putut curãþa în douã luni cu ajutorul a 42 de oameni ºi a utilitãþilor puse la dis-
poziþie de Fundaþia Wolter ºi sprijinite de Magyar Katolikus Karitasz, albia pe o
lungime de 5 km.

Finanþatori: CHF International – Romania, Programul de Muncã Comunitarã cu
sprijinul USAID; LIA e.V. – Jugenddorf Lokod – Germania; Magyar Katolikus Karitasz

ameliorarea efectelor
inundaþiei 

o serie
de vizite de studiu 
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În anul 2006, în cadrul acestui program, Fundaþia Civitas a derulat douã module de
cursuri de formare pentru manageri ºcolari, urmãrind în acest mod sã contribuim la
reforma managementului învãþâmântului preuniversitar. Domeniile de instruire
conþinute de sesiuni au fost: managementul proiectelor, managementul resurselor
umane. 

La aceste cursurii a participat un numãr de 64 de directori de ºcoli ºi profesori, candi-
daþi pentru poziþia de manager ºcolar.

Parteneri: Universitatea Babeº-Bolyai Cluj- Napoca, Facultatea de ªtiinþe Politice,
Administrative ºi ale Comunicãrii, Extensia Universitarã Satu Mare; Institutul
Naþional pentru Administraþie, Centrul Regional de Formare Continuã pentru
Administraþia Publicã Localã Cluj

Coordonator proiect: Márton BALOGH

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

Susþinerea dezvoltãrii administraþiei publice locale din România este unul dintre
obiectivele primare ale Fundaþiei Civitas. 

Calitatea educaþiei la specializarea administraþie publicã este determinantã pentru
performanþa activitãþilor profesionale ale viitorilor 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, 250 de studenþi înscrisi la linia maghiarã
la colegiile de administratie publicã de la Satu Mare ºi Sfântu Gheorghe au beneficiat
de patru suporturi de curs editate în limba de studiu, facilitând pregãtirea cursurilor,
a examenelor ºi a licenþei. Titlurile suporturilor de curs elaborate ºi distribuite colegi-
ilor de administraþie publicã:

– Teoria generalã a statului ºi a dreptului (Általános állam-és jogelmélet)
– Politici Publice (Közpolitika)
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Componenta de încheiere a proiectului a constituit-o seria de vizite de studiu ce au
avut loc în intervalul 13-17 martie 2006, la care au participat reprezentanþii organiza-
þiilor partenere în proiect. 

Cele ºapte organizaþii gazdã din Cehia, Slovacia ºi Ungaria, agenþii de dezvoltare
regionalã, parcuri tehnologice, grupuri de acþiune localã, organizaþii active în domeni-
ul dezvoltãrii regionale au prezentat grupului de vizitatori metodologia de lucru a
organizaþiei proprii, elementele noi, experienþele importante întâlnite o datã cu ader-
area la Uniunea Europeanã.

Unul dintre motivele care au determinat alegerea organizaþiilor vizitate a fost tocmai
profilul ºi domeniul de activitate asemãnãtor cu cel al partenerilor proiectului, selecþia
acestora având în vedere gãsirea posibilitãþilor de învãþare de politici ºi practici prin
colaborare. De aceea, cu ocazia vizitelor au fost identificate posibilele domenii în care
organizaþiile vor putea desfãºura proiecte internaþionale comune.

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

Centrul de Pregãtire Continuã pentru Funcþionarii Publici

Centrul de Pregãtire 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 peri-
odic module de pregãtire/perfecþionare ºi, totodatã, 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 publicã localã. 
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Alte activitãþi importante ale fundaþiei
Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã sprijinã iniþiativele de dezvoltare localã ºi a
celor de dezvoltare a societãþii civile, prin derularea programului Birou de Dezvoltare
Localã ce funcþioneazã în cadrul fundaþiei ºi sprijinirea elaborãrii publicaþiei „Civil
Forum“. În cadrul biroului de Dezvoltare Localã s-au derulat o serie de activitãþi, din-
tre care amintim: 

• participare în cadrul activitãþilor privind elaborarea strategiei de dezvoltare a
municipiului Cluj-Napoca

• asistenþã în realizarea planului de dezvoltare al judeþului Cluj pe perioada 2007-2013

• facilitarea procesului de constituire al unui numãr de 11 asociaþii microregionale (de
intercomunalitate) în regiunea Nord-Vest

• asistenþã în constituirea grupurilor de acþiune localã în vederea accesãrii programu-
lui Leader+

• implicare în cadrul mai multor parteneriate sectoriale

Prioritãþi strategice pe anul 2007 

Principii ce ne guverneazã activitatea, aºa cum reiese ºi din cele prezentate mai sus,
sunt parteneriatul ºi voluntariatul.

Conform principiilor ºi obiectivelor strategice stabilite, planul strategic pentru anul
2007 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 2007 ne propunem sã mai 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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– Teorii organizaþionale (Szervezési elméletek)
– Bazele Administraþiei Publice – traducere (A közigazgatás elemei)

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

Finanþator: Fundaþia Apáczai – Ungaria 

Perioada de implementare: iulie 2005 – martie 2006

Coordonator proiect: Diana SUCIU
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Pe baza acestor parteneriate dezvoltãm proiectele locale (de ex. Biroul de Consiliere
pentru Cetãþeni din Odorheiu Secuiesc, Centrul comunitar de asistenþã pentru ONG-
uri), proiectele regionale (de ex. cele legate de strategia ºi reþeaua socialã cu
Fundaþia LIA, Wolter etc), proiectele naþionale (de ex. prin implementarea modelu-
lui Agent de Dezvoltare Localã ºi care reprezintã, în concepþia noastrã, una dintre
primele ºi cele mai importante elemente în iniþierea proceselor de dezvoltare localã) ºi
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 / regionalã.
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Publicaþii

Agent de Dezvoltare Localã – 
Suport de curs în limba românã 
ºi în limba maghiarã

Studiu de politici, elaborat de
Consorþiul pentru Dezvoltare Ruralã,
în limba englezã ºi în limba românã

Seria Administraþie Publicã
- suporturi de curs 
(patru volume în limba maghiarã)



45

Fapte ºi cifre
În prefaþa acestui raport, din perspectiva Fundaþiei Civitas pentru Societatea Civilã,
anul 2006 a fost numit ca ºi cel al dezvoltãrii ºi schimbãrii, un an în care am încercat
sã ne implicãm atât la nivel organizaþional cât ºi la nivelul grupurilor þintã în proce-
sele de planificare strategicã. 
Principalii indicatori care pot sintetiza prezenþa noastrã în comunitãþile reprezentate
se pot rezuma în felul urmãtor:

– numãrul de beneficiari
– numãr de colegi care s-au implicat în derularea proiectelor organizaþionale,
– tipuri de activitãþi derulate

La nivelul beneficiarilor în anul 2006 în cadrul Fundaþiei Civitas pentru Societatea
Civilã au fost deservite urmãtoarele categorii de grup þintã:

Activitãþile au fost desfãºurate cu ajutorul unui staff format din 15 angajaþi perma-
nenþi, 9 voluntari ºi 29 de colaboratori externi.

Categorie de
beneficiari

Tipul de activitãþi
desfãºurate

Numãr 
de beneficari

1. Cetãþeni Prin activitãþi de
consiliere pentru cetãþeni 2000 de pers.

2. Organizaþii neguverna-
mentale-nonprofit

Prin activitãþi de
pregãtire ºi consultanþã 53 de organizaþii

3.
Structuri ale

administraþiei locale sau
centrale, comunitãþi locale

Prin activitãþi de
pregãtire ºi consultanþã

220 instituþii Consilii
locale, Consilii judeþene,
instituþii deconcentrate

4. Societãþi comerciale Prin activitãþi de
consultanþã 10 societãþi
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Ghid „Porneºte-te cu ºansã în
cãutarea unui loc de muncã!“

Ghidul Dezvoltãrii Comunitare 
(în cadrul proiectului 

RuralNet Development)

Fundaþia Civitas sprijinã
apariþia publicaþiei „Civil

Fórum“

Revista RoADL
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Finanþatori
Pe aceastã cale dorim sã mulþumim organizaþiilor ºi instituþiilor care în cursul anului
2006 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. 
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Raport financiar 

Programul Phare 
al Uniunii Europene

Microsoft România

LIA Germania

Szülõföld Alap 

Fundaþia Apáczai

Fundaþia pentru o
Societate Deschisã

Fundaþia 
Charles Stewart Mott

German Marshall Fund

Institutul de Guvernare
Localã din Budapesta

Primãria Municipiului 
Cluj-Napoca

Primãria Municipiului
Odorheiu Secuiesc

CHF International –
Romania, Programul de
Muncã Comunitarã cu

sprijinul USAID 

IKOS Conf SA 
Odorheiu Secuiesc

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli lei
Cheltuieli cu personalul 68.591,00

Cheltuieli cu lucrãri ºi servicii 174.858,95
Cheltuieli administrative 
ºi de infrastructurã 238.010,36

Alte cheltuieli 5.138,08

Cheltuieli totale 486.598,39

Rezultatul net al exerciþiului 263.876,58

Venituri lei
Venituri din donaþii 30.665,50
Venituri din finanþãri
nerambursabile 521.214,14

Venituri din consultanþã 76.543,80

Alte venituri 122.051,53

Venituri totale 750.474,97
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Parteneri

Agenþia de Dezvoltare Economicã Timiº (ADETIM)
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest, 
Centru ºi Vest
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Harghita
Agora – Grup de lucru de dezvoltare durabilã – Odorheiu Secuiesc
Asociaþia Caritativã CJ 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 Muntenegro
Asociaþia pentru Iniþiative Democratice – Macedonia
Asociaþia Pro Democraþia – Cluj, România
Camera de Comert, 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 Culturala Gabrovo – Bulgaria 
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Harghita 
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) – Cluj-Napoca, România
Centrul Regional de Formare Profesionalã din Békéscsaba, Ungaria
Centrul Regional de Formare Continuã pentru Administraþia Publicã Localã Cluj
Community Building Mitrovica – Regiunea Kosovo
Consilii Locale din judeþele Alba, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureº,
Sãlaj, Satu Mare ºi Timiº
Consiliul Judeþean Alba, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Covasna ºi Hunedoara 
Consiliul Local al Tinerilor Zalãu
Develoconsult Odorheiu Secuiesc
Europeans ºi municipalitatea Osijek – Croaþia
Fundaþia Gellért – Vlãhiþa 
Fundaþia LAM – Ilieni
Fundaþia LIA – Locodeni
Fundaþia Wolter – Tãureni
Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Harvest Hope Pro Homorod – Ocland
Helsinki Citizens' Assembly – Tuzla, Bosnia-Herþegovina
Pactul Cetãþenilor pentru Europa de Sud Est (Citizens' Pact for South Eastern Europe)
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Fundaþia Civitas este membrã ºi are relaþii strategice cu urmãtoarele reþele naþionale ºi inter-
naþionale

Ruralnet – www.ruralnet.ro

Citizens' Pact for SEE – www.citizenspact.org

Pannonforrás – www.pannonforras.hu

Parteneriatul Social Local – Odorheiu Secuiesc – www.sansz.ro

Asociaþia Naþionalã a Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni – www.robcc.ro 

Bosporus Internaþional Network – www.bosporus.org
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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
Petra SZÁVICS – coordonator proiect
Edit LÁSZLÓ – specialist contabil 
Alexandru PAVEL – coordonator proiect
Diana SUCIU – coordonator proiect
Enikõ VARGYASI – asistent administrativ
Zsuzsa INCZE – asistent proiect

Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:
Árpád ORBÁN – director regional
Zsófia MÁTÉ – ºef birou 
Hunor HEGYI – coordonator proiect
István MIHÁLY – coordonator proiect
Rozália CSÁKI – coordonator proiect
Melánia LAKATOS – asistent proiect 
Jolán Erika ÜLKEI – asistent proiect
Mária Magdolna BÁLINT – asistent proiect
Alecia BALL – voluntar Peace Corps
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Parlamentul Tinerilor Nis – Serbia ºi Muntenegru
Pirgos, Serbia ºi Muntenegru
Primãria Carei, Cristuru Secuiesc, Doba, Odorheiu Secuiesc ºi Vlãhiþa
Student Government – Tirana, Albania
Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei
UNO – Bosnia-Herþegovina 
Universitatea Babeº- Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de ªtiinþe Politice,
Administrative ºi ale Comunicãrii
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Csaba SIMÓ – consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Zoltán FLEISZ – consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Ferenc ILYÉS – consultant de specialitate – Universitatea de Stiinþe Economice Moderne 
Attila SZABÓ – consultant de specialitate – Develoconsult Srl
Adrian INCEU – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Economice, UBB

Cluj-Napoca
Viorel STÃNICÃ – consultant de specialitate – Centrul Regional de Formare Continuã

pentru Administraþia Publicã Localã Cluj
László LÁZÁR – trainer – SZEKE
Mária PÉTER – expert contabil – Contexpert Srl
Csaba SZILÁGYI – consultant de specialitate – Fundaþia Wolter
Cãlin RUS – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative

ºi ale Comunicãrii, UBB Cluj-Napoca
József SIMON NYÁRÁDI – trainer –  Multiplan Electronics Târgu Mureº

Voluntari:
Ludmila COSTIN
Ana Maria DOBÂRTÃ
Laura INCZE
Zsuzsanna KACSÓ 
Iuliana MOLDOVAN 
Mihai VINCZE
Adrian BRICIU
Magdalena POP

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
Sorin RADU – director SAPARD Satu Mare
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,

Administrative ºi ale Comunicãrii, UBB Cluj-Napoca
Kinga KEREKES – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Economice, UBB

Cluj-Napoca
Ramona BERE – consultant de specialitate – DJT – Cluj 
Ciprian TRIPON – consultant de specialitate – Facultatea de ªtiinþe Politice,

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

Administrative ºi ale Comunicãrii, 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


