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Ţinând în mâna raportul privind al optsprezecelea an de 
funcţionare al Fundaţiei Civitas, cu siguranţă constataţi 
cu plăcere că organizaţia noastră a atins pragul vârstei de 
maturitate în domeniul dezvoltării responsabile datorită 
echipei, programelor implementate şi partenerilor cu care 
colaborează.  
Munca depusă în aproape două decenii a produs fructele 
profesionalismului şi angajamentului.

Din raportul nostru anual reiese modalitatea 
organizării proiectelor noastre în jurul a trei 
mari domenii:

- Dezvoltare locală şi regională
- Dezvoltarea societăţii civile
- Dezvoltarea resurselor umane
Activităţile noastre sprijină de asemenea şi 
dezvoltarea capacităţii administraţiei publice 
locale şi implicarea cetăţenilor în luarea 
deciziilor.

Dezvoltarea, ca intervenţie socială e'cientă şi cu un scop 
bine de'nit, efectuată în interesul de a creşte calitatea 
vieţii comunităţilor, reprezintă o provocare din ce în ce mai 
puternică în momentele crizei economice. Perioada de 
criză pe care o trăim accentuează nesiguranţa oamenilor cu 
privire la viitor. Lipsa de perspectivă începe să ia proporţii, 
în ciuda acestui fapt tot mai multe comunităţi locale 
încep să conştientizeze posibilităţile şi necesitatea creării 
condiţiilor pentru viitor. Creşte nevoia de independenţă iar 
oamenii nu mai vor să depindă nici de procesele economice 

nici de cele politice. Pe parcursul întâlnirilor cu comunităţile 
ne dăm seama că începe să se accentueze nevoia de curaj 
civic, nevoia de autosusţinere responsabilă.

În colaborare cu partenerii noştri am încetăţenit noi metode 
în domeniul dezvoltării, metode bazate pe participare 
activă. Conform formulării lui David C. Korten dezvoltarea 
reprezintă formarea condiţiilor/capacităţilor mărite pentru 

valori'carea resurselor proprii ale comunităţilor.

Fundaţia noastră îşi elaborează programele 
în mod consecvent şi având la bază dedicaţia 
exprimată pentru comunităţile locale, asigură 
resursele pentru aceste activităţi şi îşi desfăşoară 
activitatea de dezvoltare în strânsă legătură cu 
partenerii şi 'nanţatorii ei. 

În această profesie maturitatea pretinde, înainte 
de toate, credibilitate. Noi ducem la împlinire 

unitatea speci'că „marca Civitas” a gândului, cuvântului 
şi a faptei. Prin asta, cu credinţa noastră, oferim sprijin 
comunităţilor locale pentru organizarea viitorului. 

Îmi manifest încrederea că raportul nostru anual re)ectă 
cu 'delitate toate cele exprimate, şi prin aceasta contribuie 
la mai buna cunoaştere a fundaţiei noastre, respectiv la 
crearea şi menţinerea încrederii inerente în funcţionarea 
legăturilor de parteneriat prezente şi viitoare. 

Cuvânt introductiv
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Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă este o organizaţie 
neguvernamentală fondată în octombrie 1992, fundaţie 
care stimulează dezvoltarea locală şi regională, principalele 
motive pentru în'inţarea sa 'ind nevoia de a spori 
capacitatea administraţiei publice şi de a stimula implicarea 
cetăţenilor în luarea deciziilor şi în guvernarea locală. 

În cei 18 ani de la în'inţare, Fundaţia Civitas a desfăşurat cu 
succes programe orientate spre dezvoltarea comunităţilor, 
vizând atât îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice 
din aceste zone de a administra schimbările impuse 
de procesul de integrare în Uniunea Europeană, cât şi 
pregătirea cetăţenilor (prin cursuri, training-uri, sesiuni 
de informare şi de sensibilizare). Fundaţia şi-a propus 
astfel să se implice în procesul de dezvoltare comunitară, 
îndeplinind rolul de catalizator. Din această perspectivă, 
Fundaţia Civitas doreşte să 'e partener în schimbare şi 
coleg în dezvoltare.

Structura

Structura organizaţiei cuprinde două birouri regionale, 
localizate în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, respectiv 
Centru ale României, în municipiile Cluj-Napoca şi Odorheiu 
Secuiesc.

9!''%6,%"&(':'("(,
Suntem activi mai ales în Transilvania, dar derulăm proiecte 
şi la nivel naţional, respectiv în Sud-Estul Europei.
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Programele şi proiectele derulate în cadrul organizaţiei pot 
' încadrate în trei domenii majore conforme cu principiile 
identi'cate în documentele de plani'care strategică 
existente în cadrul organizaţiei: 

Dezvoltare locală şi regională
Dezvoltarea societăţii civile 
Dezvoltarea resurselor umane

Luând în considerare faptul că nivelul de dezvoltare 
al societăţii româneşti este cu mult sub standardele 
Uniunii Europene, noi acţionăm în sensul sprijinirii unor 
îmbunătăţiri vizibile. Vom continua programele iniţiate 
anterior desfăşurând activităţi de fundraising pentru 
'nanţarea lor. Concomitent cu dezvoltarea serviciilor de 
training şi consultanţă vom continua să identi'căm soluţii şi 
propuneri în ceea ce priveşte îmbunătăţirea performanţelor 
instituţiilor administraţiei publice locale, stimularea 
participării cetăţenilor în luarea deciziilor, ca obiective 
orizontale ale organizaţiei. 

Coordonatorii proiectelor derulate pe parcursul anului 
2009 ne descriu în cele ce urmează ce a însemnat pentru ei 
experienţa trăită o dată cu coordonarea 'ecărui proiect în 
parte şi care ar ', după părerea lor, principalele rezultate. Q
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„Acest proiect, 
deşi este 'nanţat 
doar de Fundaţia 
Civitas, este 
foarte important 
pentru noi. 
Persoane care 

facilitează dezvoltarea locală în mediul rural sunt esenţiale 
pentru o comunitate şi fac diferenţa. Sunt numeroase 
oportunităţi de dezvoltare, sursele de 'nanţare însă 
adesea lipsesc, la fel şi oamenii care să 'e acolo, să aibă 
cunoştinţele, entuziasmul şi consecvenţa necesară.
Este un proiect viu care trăieşte prin oamenii care fac parte 
din această reţea din regiunile Centru şi Nord-Vest. Există o 

comunicare permanentă în reţea, un schimb de informaţii, 
şi încercăm tot timpul să găsim soluţii la problemele 
identi'cate.”

 „În ceea ce priveşte rezultatele, am reuşit să lărgim reţeaua 
prin cooptarea unor noi comunităţi şi agenţi de dezvoltare 
locală. Foarte mulţi dintre agenţi s-au implicat în crearea 
unor microregiuni şi au depus multe cereri de 'nanţare 
destinate dezvoltării comunelor şi a microregiunilor. 
Proiectul a pornit la nivel naţional cu peste 200 de agenţi 
de dezvoltare locală, având în acest moment peste 30 de 
agenți de dezvoltare implicați în elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locală, agenţi pe care îi coordonează Fundaţia 
Civitas” Q
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 “Proiectul LEADER Mentor este ca şi copilul 
nostru. Ideea acestui proiect inovativ s-a născut 
în timpul caravanei LEADER organizată de noi la 
sfârşitul anului 2007. La nivelul Europei n-a mai 
existat o astfel de iniţiativă. Suntem chiar mândri 
de acest lucru. Deşi n-a fost uşor, am reuşit să 
mobilizăm şi să implicăm foarte multe persoane 
cheie şi microregiuni din Transilvania.”

“Am început să lucrăm cu zece microregiuni 
şi zece specialişti din Ungaria, persoane cu 
experienţă în implementarea programului 
LEADER+. Cu ajutorul mentorilor, în 'ecare 
microregiune s-au organizat mai multe 
întâlniri comunitare, s-au transmis informaţii şi 
exemple legate de programul LEADER. În urma 
schimburilor de experienţă s-au dezvoltat relaţii 
bune cu microregiunile din Ungaria. “ Q
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primite în cadrul unor seminarii de instruire, printre care Leader 
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Angela Bereschi – animator Microregiunea Câmpia Transilvaniei, Cluj
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DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ

Prin Schema de Dezvoltare Socială a 
Comunităţilor Miniere (SDSCM), 13 
milioane de dolari SUA vor putea 
' folosiţi de comunităţile miniere 
afectate de procesul de restructurare, 
pentru a-şi reabilita infrastructura, 
a iniţia activităţi generatoare de 
venit sau a organiza servicii sociale 
comunitare pentru persoanele 
dezavantajate. 

Pe parcursul anului 2009 Fundaţia Civitas pentru 
Societatea Civilă a fost implicată în calitate de consultant 

în organizarea şi susţinerea de cursuri pe diverse tematici 
destinate reprezentanţilor administraţiei publice locale 
şi organizaţiilor non-guvernamentale din judeţele Alba, 
Bihor, Bistriţa, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, 
Hunedoara, Maramureş, Harghita, Prahova, Sălaj, Suceava, 
Tulcea, Vâlcea, dar şi ca facilitatori comunitari în judeţele 
Bihor, Sălaj şi Cluj. q
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responsabilitate a acelor lucruri care pe de o parte 
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În luna mai a anului 2009 a fost 
lansat proiectul Fructele Tradiţiilor, 
prescurtat FRUTRAD cu scopul de 
a spori veniturile economice ale 
întreprinzătorilor din mediul rural 
prin folosirea sporită şi sustenabilă 
a resurselor naturale, în special a 
varietăţilor tradiţionale de fructe şi 

a speciilor sălbatice de pădure.
Prin acest proiect ne exprimăm dorinţa de instrui 

comunităţile locale în ceea ce priveşte valoarea de 
odinioară a plantaţiilor de pomi fructiferi şi a speciilor 
de fructe de pădure precum şi modalităţile tradiţionale 
de procesare a fructelor. Micii fermieri din mediul 
rural sunt foarte încântaţi de această iniţiativă, iar noi 
îi ajutăm inclusiv cu introducerea produselor pe piaţa 
de desfacere, le oferim suport inclusiv pe partea de 
marketing.

Proiectul este implementat în 10 comunităţi locale 
alese pe baza rezultatelor activităţilor anterioare 
implementate în aceste comunităţi. 

Proiectul este implementat prin intermediul unei 
colaborări cu Norway Royal Society for Development, 
Fundaţia Agora, Asociaţia Fermierilor Maghiari din Regiunea 

Odorhei, Facultatea de Ştiinţe Economice Moderne şi 
Societatea Academică din Târgu-Mureş. q
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IMPACT
47 zile de instruire,  896 persoane instruite, 8 comunităţi 
facilitate.
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DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ

“Pentru noi acest proiect înseamnă 
rodul unei cooperări stăruitoare, 
deoarece încă din anul 2005 lucrăm 
în mod continuu cu comunităţile 
unitariene rurale. După ce terminăm 
câte un proiect de succes este 
o bucurie să observăm pe faţa 
oamenilor satisfacţia, simţământul 
înălţător al participării la activităţi de 

interes comun. Foto collage
În anul 2009 am conlucrat cu 8 comunităţi. Astfel s-a reuşit 
modernizarea căminului cultural din Benţid, renovarea 
centrului satului din Bezid, respectiv construirea unui 
parc de joacă pentru copii, renovarea bisericii din Ceheţel, 
contribuirea la realizarea unui centru de colectare a laptelui 

şi în'inţarea unei asociaţii la Firtuşu, renovarea unei clădiri 
care serveşte la organizarea evenimentelor comunitare şi 
culturale în Geoagiu, renovarea parohiei şi în'inţarea unei 
săli culturale în Calnic, transformarea unei case de dascăl 
într-o casă comunitară în Rareş şi modernizarea grădiniţei şi 
a şcolii la Sînpetru.” q
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BCC Odorheiu Secuiesc furnizează în 
mod curent servicii de informare şi 
consiliere pentru cetăţeni pentru a-i 
sprijini în soluţionarea problemelor lor 
şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor. 
Informarea şi consilierea este oferită 
în mod con'denţial, gratuit, imparţial 
şi independent, asigurându-se 

accesibilitatea pentru toţi cetăţenii.
Domeniile de bază în care se oferă serviciile sunt 
următoarele: sănătate, asistenţă socială, asigurări sociale, 
raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi 
şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, 
învăţământ, procedură notarială, protecţia copilului şi 
servicii publice. 

Rezultatul cel mai evident este că serviciul stă la dispoziţia 
cetăţenilor din zona Odorhei fără întrerupere din anul 2002. 
Serviciile de informare şi consiliere oferite de BCC au fost 
solicitate în mod direct de la deschidere până la sfârşitul 
anului 2009 de peste 19.200 de persoane.  q

 ,>:)+("!,"%C)&',($8''%B':'+,
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Pentru mine a fost o provocare realizarea acestui proiect, 
pe care îl consider o reuşită. Simt o mulţumire, împlinire 
profesională că am contribuit la stimularea dezvoltării 
sectorului civil din mediul nostru rural într-un mod inovativ, 
poate într-un mod unic în istoria societăţii civile din 
Transilvania.

Sunt foarte încântată de rezultatele acestui proiect. 
Am realizat 22 de 'lmuleţe cu poveşti de succes ale 
ONG-urilor rurale din Transilvania, din care am creat 
un DVD bilingv, care conţine o broşură informativă – 
o reală incursiune în lumea vieţii civile – baze de date 
ale organizaţiilor civile şi link-urile utile grupate în jurul 
subiectelor speci'cate, precum şi o selecţie a cunoştinţelor 
civile dezvoltate în format .ppt. Broşura şi DVD-ul au 
fost doar câteva dintre realizările proiectului. Am mai 
organizat şi o caravană de prezentare şi informare în cadrul 
căreia am vizitat 40 de comunităţi rurale din Transilvania 
şi am împărtăşit aceste informaţii cu reprezentanţii 

comunităţilor locale. E un material unic, care poate ' folosit 
de facilitatori, ONG-uri, traineri. Îl puteţi găsi pe pagina 
noastră web, www.civitas.ro q
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REZULTATELE CELE MAI IMPORTANTE PENTRU 
ANUL 2009:
- 2152 de cazuri de informare şi consiliere înregistrate, 
ceea ce înseamnă că la serviciile BCC au apelat în mod 
direct circa 3.500 de persoane;
- 35 de articole publicate în ziarul regional Udvarhelyi 
Híradó la rubrica informaţii utile;
- actualizarea permanentă a paginii web, www.sansz.ro, 
realizată prin Parteneriatul Social Local,  unde numărul 
vizitatorilor a ajuns la peste 10.000; 
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DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE

Programul SANSZ este un 
parteneriat durabil prin care putem 
interveni mai e'cient în tratarea 
problemelor sociale din zona Odorheiu 
Secuiesc. 

Avem o strategie clară şi credem în 
sloganul: “PARTENERIATUL de AZI, O 
ŞANSĂ pentru MÂINE”, iar cei 12 ani 
de funcţionare a parteneriatului social 
local ne îndreptăţesc să declarăm că 
suntem capabili de a conduce acest 

„proiect” în continuare.
Reuşim să co'nanţăm / să subvenţionăm proiectele 

noastre din bugetele locale şi centrale în proporţii deja 
însemnate pentru că am demonstrat necesitatea acestor 
iniţiative, dar şi munca noastră este deja recunoscută 
de autorităţi. Se schimbă mentalitatea actorilor sociali şi 
lucrăm tot mai mult în parteneriate, putând deja enunţa că 

sistemul şi reţeaua visată funcţionează. 

Între 27-31 decembrie 2009 am putut realiza cu ajutorul 
acestui parteneriat (dar şi cu munca voluntară a angajaţilor 
Fundaţiei Civitas) cea mai largă acţiune umanitară din 

ultimul deceniu în Secuime. Cu conducerea Cavaleriei 
Johannita din Germania şi cu aportul fundaţiilor LIA din 
Germania şi din ţară, au fost distribuite familiilor nevoiaşe 
15.000 de pachete standard (cu 11 camioane), ce conţineau 
alimente şi materiale de întreţinere corporală de bază de 
cca. 16 kg. Aceste pachete au fost realizate de oameni de 
bine din Germania, 'ind în continuu însu)eţiţi de postul de 

radio Antenne – Bayern. q

Prin multitudinea metodelor de informare şi consiliere 
respectiv prin diseminarea informaţiilor de către bene'ciarii 
direcţi pentru rude, vecini, prieteni, colegi de lucru, în mod 
direct sau indirect serviciile „ajung” anual la aproximativ 
30.000 de persoane din comunitate.

4!)#!"/*+%;"!(,2,!'"+%eC9FCDf
 !"#"$#%&'@%?E9%,g\g%`%h*#,266)!i%?)Z)6%`%3,!/"2'"
(&&')&"#%&'*+'&!,-%@%J!;16%VITJF

HJ$%)0+$8#)%&'(+&0#/-(-#%
K-$?)8#+#%.#/#0)1L%
,-(8-,#,%7+$0"-%
,-$&)%1-M+0+)1&3%
?+7-13=%"+17+&0#/%
)C-0'"-(%@$%'"5)$#B)"+)%
)&8#-$##%-,)$#0)"+%
N+#A$)&A010"-&O+":

Cu prietenie,

H1"3C#I"&8>*B*&@5$$!/$+*.$!(3&
*5<"(+""&E%&E3*+&!%#"$+*3FK

- 5 sesiuni de informare la care au participat 
aproximativ130 de persoane;
- instalarea a două infochioşcuri în locuri publice, 
frecventate de mulţi cetăţeni. 

H
HJ$%)0+$8#)%&'(+&0#/-(-#%

K-$?)8#+#%.#/#0)1L%
,-(8-,#,%7+$0"-%



10 RAPORT ANUAL

„Copilărind la bunici am învăţat să 
iubesc viaţa la ţară şi să îi iubesc pe 
oamenii de aici. Acum viaţa la ţară 
are un alt ritm şi sens, se păstrează 
tradiţiile dar în acelaşi timp oamenii 
au acces la mai multe informaţii, au 
evoluat, iar evoluţia poate ' asociată şi 
cu calculatorul. Fie că au unul acasă, 'e 
că merg sau au mers la telecentre să 

înveţe să îl utilizeze ei s-au apropiat de acest mijloc modern 
care îi ajută să se dezvolte. Proiectul îmi oferă astfel şansa să 
interacţionez cu oamenii din zona rurală şi să le oferim an 
de an noi oportunităţi de dezvoltare personală.” 

"Am luat naştere pentru a facilita accesul la informaţie, 
dezvoltarea abilităţilor necesare pentru integrare pe piaţa 
forţei de muncă a persoanelor din zona rurală prin utilizarea 
computerului, şi pentru a-i ajuta să fructi'ce oportunităţi pe 

care le identi'că în zonele în care trăiesc. De-a lungul anilor 
am reuşit să mobilizăm comunităţile unde funcţionăm 
pentru a-şi ierarhiza priorităţile de dezvoltare şi a le pune 
în aplicare. Activităţile se adresează atât locuitorilor din 
centrul de comună, cât şi din satele aparţinătoare.  
În 2009 am oferit cursuri variate pentru peste 400 de 
persoane, începând de la utilizarea calculatorului, manager 
de proiect, cursuri de contabilitate primară, Microsoft 
Project, cursuri pentru fermieri în vederea accesării 
fondurilor europene. Putem spune că suntem un liant între 
comunitate şi lumea care îi înconjoară, facilităm accesul 
la informaţie, oferindu-le posibilitatea să navigheze pe 
internet, dar şi să urmeze diverse cursuri care îi ajută să se 
dezvolte personal şi profesional. Anul acesta pragul ne-a 
fost trecut de peste 4000 de utilizatori. Am oferit peste 400 
ore de instruire şi am organizat peste 15 întâlniri pe diverse 
teme.”  q

P>&+$0"-(%;)")%+10+%?+)1+,+$+)%('&-(%-$?+=%
7+%(4$53%&-"1-"#(+%'9+"#0+=%('&-#0'"##%&',-$+#%
;)")%7'0%)&&+1)%#$9'",)8##(+%?'"#0+%&-%)C-0'"-(%
internetului 

 ,>:)+("!,"%!,7*!7,+)!%*/"2,
e ,>:)+("!,"%;!)i,7')2"+$%"%"0'+'($8'+)!%/"2"#,!'"+,%5'%"%&)/;,(,28,+)!`&R,',%
"+,%/"2"#,!'+)!%&)/;"2''+)!%6'2%I,#'*2,"%F)!6`\,7(f
 !"#"$#%&'@%M2'*2,"%G*!);,"2$%;!'2%4!)#!"/*+%4W9IG%]^^_%`% ,>:)+("!,"%!,7*!7,+)!%*/"2,
(&&')&"#%&'*+'&!,-%@%.!'7>('"2%CjFTGI3GI

„Managerii din România se 
confruntă cu probleme de adaptare 
a unităţilor economice în încercarea 
de a asigura un anumit nivel de 
competitivitate şi inovativitate a 
întreprinderilor pe piaţa comunitară 
a UE. Consider că o metodă utilă şi 
e'cientă pentru depăşirea acestor 
obstacole o reprezintă dezvoltarea 

abilităţilor manageriale şi a competenţelor-cheie.
În cadrul acestui proiect am dorit să dezvoltăm abilităţile 

manageriale şi competenţele-cheie ale managerilor 'rmelor 
mici şi mijlocii în 4 domenii de bază: managementul 
proiectelor, managementul calităţii, inovativitate în sectorul 
comercial şi nu în ultimul rând PR şi comunicare.” 

„Ca rezultate, în parteneriat cu SC Consact Consulting SRL 
am organizat 4 cursuri la care au participat 80 de persoane, 
iar prin intermediul ghidului elaborat pentru manageri au 
avut posibilitatea să bene'cieze de rezultatele proiectului 
alţi 400 de manageri care nu au participat la cursurile 

noastre, dar au primit un exemplar gratuit din acel ghid.
Atât suporturile de curs cât şi ghidul pot ' accesate pe 

pagina noastră web, www.civitas.ro.” q

E/;+'&$S(,%a2%:''()!*+%($*-
 !"#"$#%&'@%<'&!)7)i(%I)/U2'"
(&&')&"#%&'*+'&!,-%: Ana  VTkIKl

IMPACT

„Am pornit cu 3 centre în 2005, am crescut şi am ajuns la 
12 în 2009."  
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DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

HJ$%&++)%&+%,3%7"#/+20+%/"+)-%13%17-$%&3%7"'5"),-(%
<#&"'1'90%Q$(#,#0+?%!'0+$0#)(%1>)%?'/+?#0%+60"+,%?+%-0#(%7+$0"-%
&',-$#0)0+)%$')10"3%7"#$%9)70-(%&3%)7"'6#,)0#/%RST%?+%7+"1')$+%
)-%*+$+G&#)0%?+%&-"1-"#(+%8#$-0+%()%+>&+$0"-(%;)"):%.+"+"+)%
7+$0"-%&-"1-"#%)%"3,)1%&'$10)$03%7+%7)"&-"1-(%&+('"%I%)$#%?+%
&4$?%+10+%#,7(+,+$0)0%7"'5"),-(%@$%&',-$#0)0+)%$')10"3:%
P>&+$0"-(%;)")%+10+%?+)1+,+$+)%('&-(%-$?+=%7+%(4$53%&-"1-"#(+%
'9+"#0+=%('&-#0'"##%&',-$+#%;)")%7'0%)&&+1)%#$9'",)8##(+%?'"#0+%
&-%)C-0'"-(%#$0+"$+0-(-#%2#%%0'0'?)03%7"#,+1&%&'$1-(0)$83%7+%,)#%
,-(0+%7)(#+"+=%1'&#)(=%+&'$',#&=%)5"#&'(:%!"'5"),-(%<#&"'1'90%

Q$(#,#0+?%!'0+$0#)(%#,7(+,+$0)0%()%+>&+$0"-(%;)")%&-%)C-0'"-(%K-$?)8#+#%.#/#0)1%+10+%-$%+6+,7(-%?+%
*-$3%7")&0#&3%)%#$0+")&8#-$##%-$-#%7"'#+&0%5-/+"$),+$0)(%&-%-$%7"'#+&0%#,7(+,+$0)0%?+%'%'"5)$#B)8#+%
$'$5-/+"$),+$0)(3=%)&+10%(-&"-%?-&4$?%()%1-&&+1-(%),*+('"%7"'#+&0+:D%

L%3(&'*5*2%"&M&8$$!/$+*.$!&%M5%+.!(&5$9(+*&N*!*7&O(/%<(3&83(O

eA)!/"!,"%;!)i,7')2"+$%*2'("!$%"%"6*+8'+)!%6'2%!,#'*2,"%T">'2*+*'%B"!;"('&f
 !"#"$#%&'@%C>m+nio+6%9+";%E!)6"
(&&')&"#%&'!*+'&!,-%@%J!;16%VIT9FH%.!'7>('"2%CjFTGI3GI

P-5%>.&E!$"%5.&*&!%E!%1%+.*.&(+&*3.&9$/&/%&*&
5$+.!"B("&3*&/%12$3.*!%*&!%>(!>%3$!&(9*+%&E!"+&
"+.%!9%/"(3&(+("&5(!>&/%&5*3".*.%&5*!%&>6&$Q%!%&
"+Q$!9*<""&E!*5."5%&E%+.!(&!%E!%1%+.*+<""&>%5.$!(3("&
neguvernamental pe tema managementului 
E!$"%5.%3$!7&5(&*55%+.&E%&*.!*#%!%*&/%&Q$+/(!"&
+%!*9B(!>*B"3%7&E!%E$+/%!%+.&%(!$E%+%R&

Am încercat să punem accentul pe partea practică a 
„meseriei” şi să convingem cursanţii că prin plani'carea 

meticuloasă a proiectelor devine uşoară atât atragerea 
fondurilor cât şi implementarea şi raportarea proiectelor. 

Rezultatul principal al proiectului a fost organizarea unui 
curs de calitate pe tema managementului de proiecte. La 
acest curs au participat 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale din zona Ardealului şi alţi 20 din zona 
Odorheiului Secuiesc”  q

 U")#$#$5-(%'"5)$#B)0%?+%K-$?)8#)%
.#/#0)1=%)/4$?%&)%1-*#+&0%"+?)&0)"+)%
&+"+"#('"%?+%G$)$8)"+=%)%9'10%'%
,)$#9+10)"+V$'",)(3=%&-%)0,'19+"3%
7(3&-03%2#%&-%0+,+%-2'"%?+%@$8+(+1:%J$%
&)?"-(%0")#$#$5-(-#%),%7-0-0%9)&+%'%
#$&-"1#-$+%@$%0)#$+(+%"+)(#B3"##%&+"+"#('"%
?+%G$)$8)"+%@$)#$0)0+%()%$#/+(%('&)(%2#%()%

$#/+(%#$0+"$)8#'$)(:V%<3%*-&-"%7+$0"-%9)70-(%&3=%)040%$'#=%&40%2#%+-%
7+"1'$)(=%),%7-0-0%7)"0#&#7)%()%)&+10%0")#$#$5=%?+')"+&+%)%)/-0%2#%
"+B-(0)0+%7)(7)*#(+:D

H*!S*/"&T$3.C+& CB$!
U%Q%!%+.&5(3.(!*3
G!"96!"*&4(E%+"7&V*!#W".*

4
 !"#$%&'"($)$*%+,-('"*%$-,., (-*%'/)(-,"0%1),/)' !"%2(-),+,3#%

4."( (#$5%1,#$.#('"%( &"$ $.#'#%"'%$6-$.#)!"%7')'%-!%'8!#,)!"%9!.5':($(%;(<(#'+%$+#$%!.%$=$ &"!%5$%
>!.?%&)'-#(-?%'%(.#$)'-:(!.((%!.!(%&),($-#%/!<$).' $.#'"%-!%!.%&),($-#%( &"$ $.#'#%5$%,%,)/'.(@':($%

H
&$)+,.'"*%' %&!#!#%&')#(-(&'%"'%'-$+#%#)'(.(./*%5$,')$-$%'%'<!#%A(%



12 RAPORT ANUAL

 !"#$%&'(!')*'+'*,&-.,,)$(/'0,"'.,$0'%!
1!)'*.,20,)'3)40&(!+(,05)40)6778)40)#!9!(!')9!"#$%&-(,,)*'+'*,&-.,,)$(/'0,"'.,!,:

Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 am reuşit implementarea 
proiectului cu titlul „Conectarea Fundaţiei Civitas la internet prin conexiune broadband şi consolidarea infrastructurii TIC 

prin achiziţionarea echipamentelor TIC”

;0&<%0,(!')'02'%-
Anual, cele două birouri ale Fundaţiei Civitas, din Cluj şi din Odorhei, se întrunesc sub forma unui sta% meeting, în vederea 

realizării plani&cării strategice anuale. 
Totul se întâmplă pe baza unei agende bine stabilite, sunt evaluate proiectele/activităţile încheiate sau în desfăşurare ale 

colegilor, după care se pune la cale strategia de acţiune  a organizaţiei şi prioritizarea activităţilor pentru anul următor. 

Programele de pregătire profesională pentru angajaţi

Unul din principiile noastre este pregătirea profesională continuă a resursei umane, astfel că şi în anul 2009 colegii Civitas 
au urmat cursuri de formare în diverse domenii.

Se lucrează astfel în mod continuu la dezvoltarea competenţelor echipei Civitas.

B1),($-#!"%.$6'%,3$)(#%A'.+'%5$%'% ,5$).(@'%+#)!-#!)'%(.3,) '#(-?%'%
,)/'.(@':($(%5(.#)6,%+(./!)?% (A-')$*%5$@<,"#')$'%-'&'-(#?:((%#$C.(-$%
3?)?%-, &), (+!)(0D%
F$@!"#'#!"%&)(.-(&'"%'"%&),($-#!"!(%'%3,+#%5$@<,"#')$'%-'&'-(#?:((%

#$C.(-$%G5(.%&!.-#%5$%<$5$)$%(.3,) '#(-H%'%,)/'.(@':($(%&)(.%
'-C(@(:(,.')$'%!.,)%$-C(&' $.#$%(.3,) '#(-$%A(%&)(.%'+(/!)')$'%
'--$+!"!(%5$% ')$%<(#$@?%"'%(.#$).$#0%
I.%-'5)!"%'-$+#!(%&),($-#%' %'-C(@(:(,.'#% '(% !"#$%-'"-!"'#,')$%

&,)#'>("$%A(%5$%#(&%5$+J#,&*%( &)( '.#$% !"#(3!.-:(,.'"$%A(%+( &"$%A(%.!%
K.%!"#( !"%)L.5%),!#$)$%M()$"$++0D%
 !"#$%"&'()*'+,!-,!(.(/00!10'&%0!(2!0",/% d

'-C(@(:(,.')$'%!.,)%$-C(&' $.#$%(.3,) '#(-$%A(%&)(.%'+(/!)')$'%

I.%-'5)!"%'-$+#!(%&),($-#%' %'-C(@(:(,.'#% '(% !"#$%-'"-!"'#,')$%
&,)#'>("$%A(%5$%#(&%5$+J#,&*%( &)( '.#$% !"#(3!.-:(,.'"$%A(%+( &"$%A(%.!%
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1,#,&'5)1$052%&,0/

Biroul din Cluj al Fundaţiei Civitas şi-a externalizat expertiza către Civitas Consulting, o societate de tip economie socială 
care a oferit în anul 2009 următoarele servicii:

Servicii de instruire în domeniul Management de Proiect;
Elaborare strategii de dezvoltare locală pentru comunele Sînpaul, judeţul Cluj şi Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud;
Servicii de consultanţă în elaborarea de cereri de &nanţare, elaborarea de analize cost-bene&ciu, elaborarea de 

memorii culturale, coordonarea/realizarea de documentaţii pentru proiecte supuse &nanţării prin FEADR, Măsura 
322, pentru comunele: Negoi - judeţul Dolj, Breasta - judeţul Dolj, Daneţi - judeţul Dolj, Călăraşi - judeţul Dolj, 
Şamşud – judeţul Sălaj, Hodac – judeţul Mureş, Apahida – judeţul Cluj, Săvădisla – judeţul Cluj;

Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice.

Această întreprindere reprezintă o realizare importantă a biroului din Cluj a fundaţiei care separă activitatea de consultanţă 
de cea non-pro&t.

Pe parcursul anului 2009 Civitas Consulting a dezvoltat şi implementat Sistemul de Management al Calităţii conform 
standardului SR EN ISO 9001:2008, Sistemul de Management de Mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2005, 
Sistemul de Sănătate şi Securitate Ocupaţională conform OHSAS 18001:2008 q

Personalul nostru are 
cunoştinţe/experienţă în 
următoarele:

Personalul nostru are abilităţi 
speci%ce în următoarele:

Personalul nostru are inter-
ese/pasiuni deosebite pentru 
următoarele:

Management de proiecte Plani&carea afacerii 
Munca cu bene&ciarii şi cu gru-
puri ţintă speci&ce 

Management nonpro&t Leadership

Management organizaţional Dezvoltarea bugetului

Managementul resurselor umane 
Conducerea personalului Lucrul cu oamenii 

Management &nanciar Negociere Antreprenoriat

Plani&care strategică Dezvoltarea de planuri strategice Motivaţie

Plani&carea afacerii şi dezvoltare Contabilitate/analiza costului Inovativitate

Atragere de fonduri nerambursa-
bile Dezvoltare de parteneriate Atragerea surselor de &nanţare

Marketing nonpro&t Marketing 

Administraţie publică Comunicare interpersonala

Achiziţii publice Limbi străine

Cunoştinţe solide in domeniul 
agriculturii Instruire şi predare 

Dezvoltarea cunoştinţelor prac-
tice

Dezvoltare rurală Cercetare  

Diverse domenii privind 
producţia şi prelucrarea produsel-
or agricole  

Producţia de publicaţii Design gra&c  
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=*&,#,&'&!')40)(!.!'
>2('%0!&)?)@@@A(2('%0!&A($
Se doreşte ca Ruralnet să devină o voce demnă de luat în seamă şi un partener al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale în elaborarea politicilor ce vizează dezvoltarea rurală. În cadrul acestei reţele Fundaţia Civitas are rolul de 
a monitoriza modul de implementare a Planului Naţional de Dezvoltare şi de a creşte vizibilitatea reţelei.

B'00$0C$((D5)?)@@@A+'00$0C$(('5AE2
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă face parte dintre membrii fondatori ai Reţelei de Formare Profesională a Adulţilor 
în Bazinul Carpatic, cunoscută şi sub denumire Reţeaua Pannon Forrás.
Funcţionarea reţelei este asigurată din &nanţările acordate de către Statul Maghiar prin intermediul Fondului Szulofold şi 
prin Programul Operaţional de Reînnoire a Societăţii (obiectivele sunt asemănătoare cu cele ale POS DRU). 

B'(&!0!(,'&2%)F$*,'%)G$*'%)?)H9$(E!,2)F!*2,!5*)I)@@@A5'05"A($
În anul 2002 câteva organizaţii şi instituţii din Odorheiu Secuiesc au în&inţat Parteneriatul Social Local, în vederea ajutorării 
persoanelor defavorizate, cu nevoi sociale, în cadrul unui program comun. 
Această reţea vine în sprijinul tuturor categoriilor de cetăţeni a=aţi în di&cultate, cu nevoi de informare, precum şi alte 
activităţi.

>!.!'2')J'.,$0'%-)')K!%!*!0&(!%$()I)@@@A!*!0&(!A($ 

Reţeaua de eCentre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare unite prin dorinţa de a oferi acces la 
tehnologie şi oportunităţi educaţionale membrilor din comunitatea în care operează. Această reunire de forţe duce la 
creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii, la dezvoltarea unui mediu propice pentru iniţiative şi proiecte comune, la 
promovarea membrilor reţelei şi la o mai bună comunicare.

K!%!*!0&(!)L2($+!)?)@@@A&!%!*!0&(!?!2($+!A$(/
Pe parcursul anului 2009, în cadrul reţelei Telecentre Europe, organizaţiile membre au fost invitate să desfăşoare schimburi 
de experienţă cu alte organizaţii din diverse ţări europene. 
Astfel, în luna decembrie, membri ai Fundaţiei Civitas, împreună cu  coordonatorii e-centrelor Iara şi Păsăreni, judeţul 
Cluj, i-au vizitat pe omologii lor din 4 telecentre din Ungaria, situate în localităţile Röszke, Bordányban, Györköny şi 
Alsomocsolad. 

=5$*,'.,')J'.,$0'%-)')M,($2(,%$()9!)1$05,%,!(!)+!0&(2)1!&-.!0,)?)@@@A($N**A($
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Odorheiu Secuiesc, prin Fundaţia CIVITAS, este membru în Asociaţia Naţională a 
Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, care reprezintă interesele a 40 organizaţii neguvernamentale care au în&inţat 
Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi puncte de lucru mobile în peste 60 de localităţi urbane şi rurale din ţară.

NO %<?@!#%-?%#$"$-$.#)$"$% '/C(')$%+!.#%-,,)5,.'#$%5$%!.%PQR%",-'"*%"!-)!%( &,)#'.#*%5$,')$-$%&)(.%
(.#$) $5(!"%PQR6!)(",)%$(%&,#%'&"(-'%&$.#)!%&),($-#$%S.'.:'#$%5(.%3,.5!)(%$!),&$.$%+'!%5(.%3,.5!)(%
.':(,.'"$*%'+(/!)L.5!6A(%'+#3$"%+!+#$.'>("(#'#$'0%T"$%,3$)?*%&$%"L./?%-!)+!)("$%5$%-'"-!"'#,)*%A(%'"#$%#(&!)(%5$%
-!)+!)(%-')$%)?+&!.5%.$<,(",)%>$.$S-(')(",)%5(.%-, !.(#?:("$%K.%-')$%3!.-:(,.$'@?0D%
34'&(50+6!%7(.(/00!10'&%0!(2!0",/%8(

GG
NO %<?@!#%-?%#$"$-$.#)$"$% '/C(')$%+!.#%-,,)5,.'#$%5$%!.%PQR%",-'"*%"!-)!%( &,)#'.#*%5$,')$-$%&)(.%
(.#$) $5(!"%PQR6!)(",)%$(%&,#%'&"(-'%&$.#)!%&),($-#$%S.'.:'#$%5(.%3,.5!)(%$!),&$.$%+'!%5(.%3,.5!)(%



15RAPORT ANUAL

L#!0,3!0&!)%')*'(!)'2)+'(&,*,+'&)3!3N(,,)
O209'.,!,)1,#,&'5)40)'02%)6778
Microregiuni – speranţe mari?
Conferinţă la Universitatea Corvinus din Budapesta, 29 ianuarie 2009

Întâlnirea anuală a reţelei e-centrelor din România
Brad, 19-20 februarie 2009

Conferinţa de Atragere de Fonduri din Comunitate, ediţia VI
Cluj - Napoca, 26-27 martie 2009

Capacity Building for National Rural Development Networks Seminar, 
The challenges of National Rural Networks to e�ciently support the Implementation of EU Development Policy

Bruxelles, 30-31 martie 2009

Participatory Rural Development
RuralNet – CEE Citizens Network 
Bucureşti, 2-4 aprilie 2009

Conexiuni bine faci, bine găseşti!  
Schimb de idei şi conectare la noi resurse de dezvoltare a sectorului non-pro"t. Evenimentul a întrunit peste 60 de reprezentanţi 

ai ONG-lor, şi 15 jurnalişti.

Bucureşti, 9 aprilie 2009

Cunoaşterea funcţionării fundaţiilor comunitare în Europa de Est şi ajutarea răspândirii acestora în 
Ungaria
Conferinţă internaţională – Eger, Ungaria, 17-19 aprilie 2009

Servicii sociale oferite persoanelor cu autism
Conferinţă internaţională – Odorheiu Secuiesc, 8 mai 2009

Training and learning on community development
Seminar internaţional pentru promovarea politicilor publice. Principiile şi practica învăţării bazate pe comunitate 

So&a, Bulgaria, 18-21 mai 2009

Vizita delegaţiei de 16 parlamentari din Indonezia
Vizită la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi în comuna Mihai Viteazu unde au fost prezentate 

diverse investiţii în domeniul agricol din zonă, precum şi e-centrul din comună în"inţat cu sprijinul Fundaţiei Civitas

Cluj - Napoca, 21-22 mai 2009

Întreprinderea socială – Instrument economic pentru societatea civilă
Forum internaţional adresat organizaţiilor civile – Sanok, Polonia, 24-26 iunie 2009

PREPARE Annual Gathering 2009 in Croatia and Slovenia
Rural Economic Recovery and EU Enlargement in South-Eastern Europe

Conferinţă internaţională  – Stubicke Toplice, Croaţia, 30 iunie – 4 iulie 2009

A VI-a Universitate de vară despre dezvoltarea participării comunitare: Publicitate socială – limbă vorbită 
– dialog
Kunbábony, Ungaria, 22–26 iulie 2009

Economie şi valoare
Conferinţă – Odorheiu Secuiesc, 18 septembrie 2009 
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Seminar de Parteneriat şi Ziua Dezvoltării Rurale
Întâlnire internaţională LEADER, Kozárd, Ungaria, 18-19 septembrie 2009 

Întâlnirea bianuală a reţelei e-centrelor din România
Sighişoara, 24-25 septembrie 2009

Responsabilitatea socială a bisericii catolice în eparhia de o mie de ani din Alba Iulia
Conferinţă internaţională – Şumuleu, Judeţul Harghita, 26–29 septembrie 2009

Despre dezvoltare comunitară fără graniţe 
Conferinţă internaţională – Gyula, Ungaria, 9–10 octombrie 2009

Telecentre Europe Summit
Evenimentul a adunat peste 90 de lideri ai reţelei europene a telecentrelor.   
Istanbul, Turcia, 14-15 octombrie 2009

Întâlnirea profesională a harghitenilor care se ocupă cu desfăşurarea activităţilor de turism 
Seminar – Odorheiu Secuiesc, 27 noiembrie 2009

Conferinţa civilă din Secuime
Conferinţă – Miercurea Ciuc, 27 noiembrie 2009 

Întâlnirea Caselor Maghiare din România
Dezvoltarea reţelei – Cluj Napoca, 27-28 noiembrie 2009

Grundtvig Learning Partnership contact seminar: Community building, community learning
Seminar internaţional tematic pentru dezvoltarea parteneriatelor – Budapesta, Ungaria,  3–5 decembrie 2009

NECE. The Impact of Cultural and Citizenship Education on Social Cohesion
Conferinţă internaţională – Vilnius, Lituania, 3–5 decembrie 2009

Conferinţă organizată de Ambasada Norvegiei cu privire la Fondul Norvegian
Bucureşti, 4 decembrie 2009

EVENIMENTE 
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Revistă unică de specialitate a societăţii civile maghiare din 
Transilvania, care oferă cunoştinţe de specialitate, creează 
publicitate, prezintă exemple de bune practici ale societăţii 
civile, documentează şi totodată stimulează participarea 
activă şi spiritul de colaborare. 
 În 2009 revista a împlinit 10 ani de la în&inţare. 
Numerele tematice ale revistei apar în limba maghiară şi un 
sumar scurt în limba română la &ecare trei luni, în format A4 
şi în 500 de exemplare. Ocazional, pe lângă materialul de 
bază şi rubricile revistei apar şi rapoarte ale evenimentelor 
din sfera civilă.

Sfera civilă la marginile societăţii
 Anul X., nr. 1., ianuarie–martie 2009

Dezvoltarea reţelelor în sfera civilă
 Anul X., nr. 2., aprilie–iunie 2009

Biserica şi societatea civilă
 Anul X., nr. 3., iulie–septembrie 2009

Tehnologia informaţională în sfera civilă
 Anul X., nr. 4., octombrie–decembrie 2009

Biserica şi societatea civilă
 Anul X., nr. 3., iulie–septembrie 2009

B2N%,*'.,,  

Ghid pentru 
manageri

Managementul 
calităţii

Manager de 
proiect

Inovativitate 
în sectorul 
comercial

PR şi comunicare Broşură "Să 
contribuim activ 
la dezvoltarea 
comunităţii 
noastre!"

Broşură Biroul 
de Consiliere 
din Odorheiul 
Secuiesc

Broşură "Fructe 
tradiţionale"

Parteneriat 
pentru 
dezvoltarea 
comunităţilor 
rurale unitariene

>LPQFK=)R1QPQG)OS>TUV



18 RAPORT ANUAL

Conţinutul de bază al &ecărui număr este completat de cinci rubrici permanente.

PUBLICAŢII

Din 2010 revista este editată de către Fundaţia Civitas şi Fundaţia pentru Organizaţiile Neguvernamentale Maghiare din 
Transilvania. 

Rozália Csáki, Redactor şef: rozalia.csaki@civitas.ro q   

– scoate în 

relief teme actuale şi/sau de 

interes public.

 – rubrică 

redactată în parteneriat 

cu Asociaţia Organizaţiilor 

Civile Maghiare din Trans-

ilvania, care informează 

despre acele evenimente şi 

procese care contribuie la 

dezvoltarea societăţii civile 

maghiare din Transilvania.

 – 

rubrică redactată în parte-

neriat cu Asociaţia Dezvol-

tatorilor Comunitari din 

Ungaria care prezintă pe 

de o parte cărţi şi publicaţii 

realizate de către ONG-uri, 

iar pe de altă parte cărţi şi 

publicaţii despre societatea 

civilă.

 – rubrică 

redactată în parteneriat 

cu Biroul KultúrPont din 

Ungaria, care re)ectă viaţa 

culturală la nivel european. 

 – prezintă exem-

ple de urmat ale societăţii 

civile în care curajul civic are 

un rol foarte important.
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Venituri 3.024.802

Donaţii, sponsorizări 2.301.317

Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile 249.772

Venituri din activităţile economice 43.060

Alte venituri 430.653

 

Cheltuieli 1.933.459

Cheltuieli cu personalul 401.850

Cheltuieli cu lucrări şi servicii 905.115

Cheltuieli administrative şi de infrastructură 270.097

Cheltuieli cu activităţile economice 10.090

Alte cheltuieli 346.307

Rezultat net 1.091.343

>'+$(&)6X  
În anul 2009 am desfăşurat o campanie mai accentuată,  gândindu-ne că &e vom strânge mai mult decât până acum, &e 
vom rămâne la acelaşi nivel. 

Am preferat să ne concepem singuri mesajul de campanie
Cel mai utilizat grup ţintă a fost cel format din membri, voluntari, bene&ciari şi personal, cât şi prietenii şi apropiaţii 

lor (reţeaua informală),

Prin ce canale am decis să transmitem mesajul nostru?
Comunicarea directă 
Internetul 
Marketingul direct 
Am folosit o echipa de campanie formată din voluntari 
Am pus la dispoziţia cetăţenilor numărul de telefon pentru a putea răspunde la întrebări suplimentare şi la care cei 

interesaţi să se poată asigura că existăm în realitate. 

Sumele redirecţionate prin acest mecanism vor & completate din fonduri proprii ale fundaţiei şi vor & organizate 
evenimente comunitare în care se vor investi aceşti bani. q
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Fundaţia Internaţională Carpatica

Banca Mondială 
şi Guvernul 
României 

Project Harvest Hope (USA)

Programul PHARE 2006 al Uniunii 
Europene

Uniunea Europeană prin Instrumentele 
Structurale

Primăria Municipiului Odorheiu 
Secuiesc

LIA e.V. – Jugenddorf Lokod

Fondul Szülőföld

Fondul Norvegian prin intermediul 
Innovation Norway

O,0'0.'&$(,
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Grupul de Acţiune Locală Bihar Sárrét Összefogás VNP Kft 
– Ungaria 
Grupul de Acţiune Locală Dél- Zempléni Nektár Leader – 
Tokaj, Ungaria 
Grupul de Acţiune Locală Hajt a csapat– Ungaria 
Grupul de Acţiune Locală Tiszatér Vidékfejlesztési 
Közösség– Ungaria
AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Câmpia 
Transilvaniei”, Cluj
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Someş-Nadeş”, 
Cluj
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea 
Vlădeasa Huedin
Asociaţia Microregională Târnava Mică
Agenţia de Dezvoltare Regională Central - Transdanubian 
Székesfehérvár, Ungaria
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – 
Harghita
Ambasada Indoneziei în România
Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea 
resurselor de apă ProSomeş 
Asociaţia Pro Mocsolya- Valea Pomilor, judeţul Sălaj
Asociaţia Caritativă Domus, Cristuru Secuiesc
Asociaţia Fermierilor Maghiari din Regiunea Odorhei
Asociaţia MUTF  
Edirne Young Businessmen Association (EGIAD), Turcia
Asociaţia Naţională de Tineret „Dávid Ferenc”
Asociaţia pentru Iniţiative Democratice - Macedonia
Asociaţia Pro Democraţia – Cluj, România
Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin (ARCS), 
România
Asociaţia Universitară Târgu Mureş 
Asociaţia Centrul pentru Politici Publice (CENPO) – Cluj-
Napoca, România
Asociaţia Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a 
Italiei (ELPENDÚ) – Italia
Biserica Unitariană din Ardeal
Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara (CAR) – Timişoara
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare 
înTurism, Bucureşti
Centrul de Cercetări Regionale al Academiei Maghiare de 
Ştiinţe (MTA RKK)- Pécs
Centrul de Formare Continua şi Evaluare Competenţelor 
în Asistenţa Socială (CFCECAS) 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală - Cluj 
Centrul Regional de Formare Profesională din 
Békéscsaba - Ungaria
Centrul de Resurse pentru Organizaţii Non-pro&t din 
Oltenia – CRONO, România
Centrul de Tineret de Informare Culturala Gabrovo – 
Bulgaria 
Ministerul Turismului, Departamentul pentru 

Dezvoltarea Turismului, Bucureşti
Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală – Cluj 
Consilii Locale din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 
Covasna, Harghita, Mureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş
Consiliul Local al Tinerilor Zalău
Parlamentul Tinerilor Nis - Serbia şi Muntenegru  
Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei
Fundaţia "Stamen Grigorov", So&a, Bulgaria
Fundaţia Abbant, Spania 
Fundaţia Die Querdenker, Austria
Fundaţia EOS – Educating for an Open Society, Timişoara
Fundaţia Gellért - Vlăhiţa
Fundaţia LAM – Ilieni
Fundaţia LIA – Locodeni  
Fundaţia pentru Organizaţiile Neguvernamentale 
Maghiare din Transilvania
Fundaţia Wolter – Tăureni 
Fundaţia Transylvania Trust, România 
UNO - Bosnia-Herţegovina
Community Building Mitrovica - Regiunea Kosovo
Europeans şi municipalitatea Osijek – Croaţia
Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung
Helsinki Citizens’ Assembly - Tuzla, Bosnia-Herţegovina
Norway Royal Society for Development - NorgesVel, 
Norvegia
Provincia Livorno Sviluppo, Livorno – Italia
Regiunea Lombardia – Directoratul General pentru 
Moştenire Culturală, Milano, Italia
Regiunea Veneto, Departamentul pentru Cultură, Italia 
Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 
Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice Moderne
Universitatea WOLVERHAMPTON – Centrul de Dezvoltare 
Internaţională
Camera de Comerţ, Jaen – Spania
Develoconsult Odorheiu Secuiesc  
S.C. AquaProciv SRL, Cluj
S.C. Consact Consulting S.R.L., Cluj
S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. 
S.C. UTILITAS S.R.L., Cluj 
S.C. DC COMMUNICATION S.R.L., Bucureşti

B'(&!0!(,))



În anul 2009, zece tineri au desfăşurat activităţi de 
voluntariat însumând 2800 de ore de voluntariat. 
De-a lungul anilor Fundaţia Civitas pentru Societatea 
Civilă a implicat voluntarii în proiectele şi activităţile pe 
care le desfăşoară. Aplicăm această metodă de colaborare 
deoarece &ecare om are o percepţie proprie asupra 
voluntariatului şi a felului în care poate să se implice în 
viaţa comunităţilor, pentru că &ecare voluntar vine cu un 
nou su=u. Surpriza cea mai plăcută este când voluntarii 
revin an de an în organizaţie, creându-se astfel o legătură 
permanentă cu aceştia. 
Încercăm astfel să &m responsabili şi să responsabilizăm 
pe alţii la rândul nostru, implicându-i în activităţi care 
contribuie la dezvoltarea comunităţilor. Voluntarii sunt 
instruiţi şi apoi &ecare este implicat într-un proiect al 
organizaţiei.

Ce spun voluntarii?

„[…] Cel mai important 
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Mulţumim de asemenea,

Andreea Lazăr
Daniela Manta
Mónika Székely 
Orsolya Kulcsár 
Renata Şuteu
Zsuzsa Jakab
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Colaboratori:

HOSU Ioan - consultant, trainer - Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca
POP Daniel - consultant de specialitate - CENPO
POP Florin - consultant de specialitate
TÁNCZOS András - specialist informatică - LINEART
OLTEANU Sânziana - consultant de specialitate - CENTRAS
HĂLĂŞANU Vasile - consultant de specialitate - OTL 
Botoşani
SIMÓ Csaba - consultant de specialitate - Develoconsult Srl
FLEISZ Zoltán - consultant de specialitate - Develoconsult 
Srl
ILYÉS Ferenc - consultant de specialitate - Universitatea de 
Ştiinţe Economice Moderne 
KAJÁN Júlia - auditor %nanciar 
STĂNICĂ Viorel - consultant de specialitate - Centrul 
Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală Cluj
LÁZÁR László - trainer - SZEKE
SZILÁGYI Csaba - consultant de specialitate - Fundaţia 
Wolter
BENCZE Ilona - consultant de specialitate - Asociaţia 
KUCKÓ - Odorheiu Secuiesc
KEREKES Ladislau - director executiv - S.C. Consact 
Consulting S.R.L.
POPA Rodica - coordonator eCentru Băişoara, judeţul Cluj
CANDEA Gabriela - coordonator eCentru Mihai Viteazu, 
judeţul Cluj
MACAVEI Ioan - coordonator eCentru Iara, judeţul Cluj
BĂIEŞ Maria - coordonator eCentru Corneşti, judeţul Cluj
BANDILA Liana - coordonator eCentru Sînpaul, judeţul Cluj
MÁTYÁS Péter-Mihaly - coordonator eCentru Săvădisla, 
judeţul Cluj
VERES Rudolf - coordonator eCentru Colţeşti, judeţul Alba
BUDAI Tamás - coordonator eCentru Chişlaz, judeţul Bihor

CORNEANU Borbala - coordonator eCentru Tăuteu, judeţul 
Bihor
BÁTORI Timea - coordonator eCentru Măgherani, judeţul 
Mureş
KISS Zsuzsanna - coordonator eCentru Păsăreni, judeţul 
Mureş
BORBÉLY Atilla - coordonator eCentru Miercurea Nirajului, 
judeţul Mureş
PÉTER Mária - expert contabil - Contexpert Srl
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Corpul de Curatori: 

KOLUMBÁN Gábor - Preşedinte
BAKK Miklós - Membru
ECKSTEIN KOVÁCS Péter - Membru
ENACHE Smaranda - Membru
HAJDÓ Csaba - Membru

Echipa biroului din Cluj Napoca:

BALOGH Márton - director regional
LÁSZLÓ Edit - expert contabil
KISS Emese - şef birou
SÖNBERGER Krisztián - coordonator proiect
INCZE Zsuzsanna - coordonator proiect 
DOBÂRTĂ Ana Maria -  asistent proiect
TŐTŐS Annamária - asistent proiect
CIOBANUCarmen - asistent proiect
KÁDÁR Imola - asistent administrativ

Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:

ORBÁN Árpád -  director regional  
MIHÁLY István -   coordonator proiect   
CSÁKI Rozália  - coordonator proiect   
PAKOT Mónika -  coordonator proiect  
MÁR István - coordonator proiect    
KIS Zoltán - coordonator proiect 
BARTHA - PAL Csaba - asistent proiect  
BÁLINT Mária Magdolna -  asistent proiect   
DÉNES Géza Lajos -  expert %nanciar   
JAKAB Zsuzsa - asistent proiect 

()*'+#


