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Activitatea de peste douăzeci de ani a Fundaţiei Civitas pentru Societatea 
Civilă este caracterizată de continua perseverenţă în domeniul inovaţiei și în 
găsirea de soluţii privind problemele existente la nivelul societăţii, activitate 
ghidată de fiecare dată de către valorile noastre. 

Anul 2013 a reprezentat dezvoltare și consolidare instituţională și a stat sub 
egida celor mai importante valori ale noastre, Încrederea și Devotamentul. 
Încrederea în noi înșine și faţă de valorile noastre fundamentale care asigură 
identitatea și consecvenţa Fundaţiei Civitas. Această consecvenţă este cea care 
oferă, atât partenerilor, cât și colegilor noștri – previzibilitate, încredere și 
siguranţă.

Raportul nostru anual reflectă munca devotată a echipei Civitas și prezintă, 
printre altele, și faptul că prin programele noastre, prin numeroasele proiecte 
educaţionale și de formare profesională am contribuit la evoluţia 
beneficiarilor noștri, la dezvoltarea și întărirea organizaţiilor partenere. Ca 
urmare a programelor de formare profesională, numeroasele grupuri Leader 
faţă de care ne-am asumat responsabilitatea atunci când am facilitat 
înfiinţarea acestora, își pot continua acum activitatea cu mai mare eficienţă. 
Pentru noi, Devotamentul reprezintă responsabilitate pentru cei faţă de care 
ne-am asumat anumite angajamente. 

În anul 2013 ne-am continuat și activitatea privind sprijinirea și creșterea 
antreprenoriatului comunitar și a formelor de ocupare sustenabile. Astfel de 
exemplu îmbucurător este Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic, care a 
luat fiinţă cu ajutorul nostru și s-a dovedit a fi de succes. De asemenea, sute 
de persoane au fost iniţiate în metodele de cultivare și prelucrare a plantelor 
medicinale și aromatice. Mai mult chiar, am realizat și un film documentar 
despre practicile populare de vindecare pe bază de plante medicinale încă 
existente la ţară, material ce a fost premiat. În același timp am avut multe alte 
activităţi pe care le-am desfășurat împreună cu comunităţile noastre în 
direcţia dezvoltării.

Fiţi alături de noi, faceţi cunoștinţă cu activitatea noastră și fiţi parteneri în 
construirea viitorului! 

Cu prietenie,

KolumbAn GAbor
Președintele Consiliului Director

Sub  semnul  increderii

si  al  Devotamentului
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Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, fondată în toamna anului 1992, este o organizație pentru 
care implicarea, participarea și dezvoltarea comunității sunt principii în baza cărora își desfășoară 
activitățile. Credem cu tărie în puterea antreprenoriatului în rândul comunității și în capacitatea 
acestuia de a schimba viața oamenilor în bine. De aceea, Fundația Civitas are ca misiune dezvoltarea 
rurală și regională prin mobilizarea și sprijinirea societății civile, a structurilor publice și private, 
susținând în mod constant asociativitatea în cadrul comunității. Suntem adepții unei 
abordări inovative a problemelor cu care se confruntă comunitatea noastră, de 
aceea inovarea socială este unul din pilonii pe care se bazează activitățile 
noastre. ¶

În cei peste 20 de ani de la înființare, Fundația Civitas a desfășurat cu 
succes programe orientate spre dezvoltarea comunităților, vizând 
atât îmbunătățirea capacității administrației publice din aceste zone 
pentru a face față schimbărilor impuse de procesul de integrare în 
Uniunea Europeană, cât și pregătirea cetățenilor (prin cursuri, 
training-uri, sesiuni de informare și de sensibilizare). Fundația și-a 
propus astfel să se implice în procesul de dezvoltare comunitară 
îndeplinind rolul de catalizator. ¶ 

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

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă derulează activități 
mai ales în Transilvania, dar implementează proiecte şi la 
nivel naţional, respectiv internațional. ¶

Programe şi proiecte ¶

Programele şi proiectele 
derulate în cadrul Fundației 

noastre se regăsesc în domeniul 
dezvoltării regionale şi locale 
conform cu principiile identificate 
în documentele de planificare 
strategică existente în cadrul 
organizaţiei. ¶ 

Sub-domeniile noastre de 
activitate sunt: ¶ 

Dezvoltare rurală ¶ 

Dezvoltarea societății civile ¶ 

Dezvoltarea resurselor umane ¶ 

Dezvoltarea capacității administrative. ¶ 

Despre noi >>>>>>>>>



Balogh Márton
Director regional

Anul 2013 a fost, ca și ceilalți ani petrecuți în 
cadrul fundației, anul provocărilor atât din 
perspectiva dezvoltării de noi programe, a 
implementării programelor și proiectelor 
începute în perioada anterioară, dar și din 
perspectiva asigurării sustenabilității acestor 
demersuri. Dacă ar fi să remarc particularitățile 
anului 2013 pentru organizația noastră, aș putea 

să spun că a fost anul în care au fost finalizate 
inițiative relevante în domeniul economiei sociale 
(mă refer aici la proiectul cu titlul „Incluziune socială şi 
pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale“), dar și anul în 
care inițiativele sprijinite de noi în cadrul programului 
Leader au ajuns la maturitate. 
A fost primul an întreg de funcționare pentru Grupurile de Acțiune Locală, an plin de dificultăți și satisfacții. Anul 2013 a marcat și primele demersuri făcute în vederea dezvoltării unor programe care vor marca perioada următoare din viața 

organizației: proiectul vizând sprijinirea asocierii în mediul 
rural – dezvoltarea de structuri economice bazate pe 

comunitate. 

ECHIPA FUNDATIEI CIVITAS,

Király Annamária
Manager de proiect

Anul 2013 a fost o nouă provocare de 

a îmi testa abilitățile de organizare, muncă în 

echipă, răbdare, efort de a face față provocărilor 

de zi cu zi, încheind fiecare zi cu zâmbetul pe 

față.

Orbán Árpád
Director regional

În 2013 ne-am îndeplinit datoria la fel ca și în ceilalți ani, am fost 

tovarăși în activitățile desfășurate pentru un viitor mai moral, mai 

uman și mai viabil. Avem un rol de catalizator în dezvoltarea 

societății civile prin implementarea unor proiecte-model valoroase, 

respectiv prin dezvoltarea parteneriatelor viabile și funcționale, 

care ne îndreptățesc să fim mândri, pentru că astfel putem 

prezenta răspunsuri la provocările societății și ale vieții.

Ciobanu Carmen 

Coordonator de proiect

Anul 2013 a fost anul de dezvoltare pe plan 

profesional ca formator pe diverse domenii, în diverse 

proiecte. Multele sesiuni de curs organizate de către 

Fundația Civitas m-au scos din zona de confort și m-au 

determinat să sap adânc, să studiez, să dezvolt, să mă 

perfecționez pentru a mă putea prezenta în fața oamenilor în 

calitate de trainer. Am învățat că pot să mă adaptez ușor la 

public.

Filip ValentinManager de proiect

Anul 2013 a însemnat anul noilor limite. Un an în care s-a confirmat că 
trebuie să fim mai curajoși în a pune în practică ambițiile proiectelor noastre. Nu trebuie să ne fie frică de eșec, ci mai degrabă să ne asumăm riscurile acțiunilor noastre și să determinăm rezultate concrete la nivelul comunităților în care lucrăm. Anul 2013 a fost și anul maturizării sau al „pragmatizării“ în care am înțeles că intențiile bune, prezentate frumos, neînsoțite de efort și sacrificii nu înseamnă mai nimic. Totodată, am înțeles că dacă vrei să obții mulțumirea din ceea ce faci, trebuie să pui suflet. Ăsta e târgul. S-a confirmat. Suplimentar, la nivel profesional, pentru mine, 2013 a fost și anul „pasului în față“, prin trecerea de la poziția de asistent de proiect la cea de manager de proiect.

Incze Zsuzsanna                 Director de programe
În acest an am continuat activitățile începute în anii precedenți. Am avut multe cursuri frumoase unde am întâlnit foarte mulți oameni cu inițiativă. De asemenea, am mers mai departe cu activitatea în domeniul dezvoltării rurale, am colaborat cu GAL - urile, am încercat să găsim soluții la probleme și să dezvoltăm proiecte frumoase, chiar dacă nu întotdeauna am avut succes.
Am scris multe proiecte, am dezvoltat idei care credeam ca pot aduce o schimbare în comunitățile rurale, am învățat lecții prețioase, dar am avut parte și de dezamăgiri. Suntem însă pregătiți pentru noua perioadă de programare și sunt convinsă că vom putea realiza o parte din aceste idei.

initiative ajunse
,

la maturitate
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KIS Zoltán
Coordonator de proiect

A fost un an destul de agitat din punct de 
vedere profesional. Am participat la 

redactarea a numeroase aplicații, mai mici 
sau de anvergură. Rezultatele? Vom afla în 
2014. 
Pe de altă parte, la nivelul biroului din 
Odorhei, Civitas a început să facă primii pași 
mai hotărâți în direcția dezvoltării 
organizaționale, pentru adaptarea nivelului 
calitativ la cerințele interne și externe 
contemporane. Nutresc și în acest caz, 
speranța că 2014 va fi anul reușitei.

ECHIPA FUNDATIEI CIVITAS

Pakot MónikaCoordonator de proiect

Întărirea capacității de organizare de sine stătătoare a comunității, training-urile și consultanța acordate în cadrul programului LEADER precum și angajamentul pentru produsele naturale locale mi-au îmbogățit munca.

Kulcsár OrsolyaCoordonator de proiect

Pentru mine anul 2013 a fost anul în care am făcut progrese pe drumul greu al dezvoltări profesionale, dar și din punct de vedere personal.

Dénes Lajos-Géza
Responsabil financiar 

Anul 2013 a însemnat pentru mine o participare 

eficientă la activitățile Fundației, respectiv finalizarea cu 

succes a studiilor de masterat. A reprezentat de 

asemenea anul unor noi provocări și încercări, datorită 

cărora am rămas cu noi experiențe și multe cunoștințe. 

Mihály István
Coordonator de proiect

Anul 2013 a fost mai deosebit pentru mine pentru 

că am fost nu numai organizatorul, dar şi unul dintre 

participanții la cursul nostru pentru pomicultori, având astfel 

posibilitatea „de a simți pe pielea mea” dobândirea 

cunoştinţelor de specialitate, dar și cum se formează o 

adevărată echipă în rândul participanţilor. 

Tánczos AndrásInformatician

Anul 2013 a fost un an provocator, dar împreună cu echipa Fundației am reușit să trecem peste greutăți și să ne bucurăm împreună de rezultate 
frumoase. 

Bálint Mária Magdolna                 Asistent de proiect
În anul 2013 mi s-a confirmat încă o dată faptul că ajutorarea oamenilor este un sentiment bun şi nobil, deoarece acești oameni îmi destăinuiesc soarta lor, îmi povestesc cu sinceritate despre problemele lor. Dificultatea profesiei poartă în sine diversitatea, iar în asta constă şi frumuseţea ei.

Batrîn Anna                 Asistent de proiect
În 2013 am început activitatea la Fundația Civitas. A fost un an plin de provocări și evenimente frumoase. Am învățat foarte multe lucruri noi și extrem de importante. Alături de o echipă minunată și activități pe măsură, pot spune că anul 2013 a fost un an în care am crescut și mi-am depășit limitele. initiative ajunse,

la maturitate
,
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Badea Cristina Camelia 
Expert contabil

Anul 2013 a fost anul provocărilor pentru mine. 

Numeroase modificări ale legislației au fost pentru 

activitatea mea însă, alături de o echipă unită, am reușit 

să facem față greutăților și să ne descurcăm cu brio.

Suciu Andreea Manager de proiect

La sfârșitul anului 2013 m-am alăturat echipei Fundației Civitas – filiala Cluj, gata să fac față provocărilor unui nou loc de muncă, care îmi va aduce satisfacții cu siguranță.         .

Bartha-Pál Csaba
Coordonator de proiect

Anul 2013 a însemnat pentru mine destul de multă 

presiune din cauza deteriorării situației economice. 

Fenomenul s-a simțit și la Civitas. De exemplu, am dus 

lipsa unor finanțări mai importante. Aceste provocări însă 

ne-au atras atenția că, pe lângă supraviețuire, este 

important să rămânem oameni.

Dobârta Ana-Maria
Coordonator de proiect

Portalul www.ongcluj.ro a devenit tot mai 

popular în rândul societății civile, arătându-ne 

astfel că este un instrument important de 

comunicare între organizațiile neguverna-

mentale din Cluj. 

Gaiseanu Raluca Asistent de proiect 

Un an frumos, cu activități pe măsură și o echipă alături de care am crescut și alături de care am învățat multe lecții. 

Kádár Imola
                 Asistent administrativ
Ce pot spune cu siguranță despre anul 2013 din punct de vedere profesional este că a fost un an plin de evenimente și provocări. Am susținut echipa Fundației în tot ce ține de aspectele administrative și am participat la activități comune.  

Kiss Emese                  Director economic
Pentru mine anul 2013 a fost anul noutăților bune, atât pe plan personal, cât și profesional. Am întâmpinat momente și mai grele și mai ușoare, pe toate le-am depășit și ne-am bucurat de rezultate frumoase alături de o echipă unită.

initiative ajunse

la maturitate
ECHIPA FUNDATIEI CIVITAS,



Ianuarie a fost luna așteptărilor, care s-a încheiat cu 
răspunsuri și vești foarte bune pentru activitatea fundației 
din acest an. 

Februarie Fundația Civitas desfășoară cursul gratuit de 
„Start-up antreprenorial în economia socială” pentru 
regiuna Nord-Vest, în Cluj-Napoca.

Martie Ne bucurăm pentru succesul celor 25 de 
antreprenori sociali care au fost instruiți pentru a deveni 
manageri de proiect.

Aprilie Suntem puși pe fapte mari. Organizăm Expoziția „Poiana 
Tradițiilor”, în cadrul târgului AGRARIA – spațiu de prezentare a 
inițiativelor locale din mediul rural.

Mai Ne bucurăm când evenimentele organizate de noi 
ajung să fie o tradiție. În 2013 am organizat „Ziua Civilă” 
pentru a treia oară în Odorheiu Secuiesc.

Iunie Derulăm cursul de „Competențe antreprenoriale în economie 
socială” în Comuna Ighiu, jud. Alba. Ne bucurăm să avem participanți 
interesanți și o locație minunată. 

Iulie Fundația Civitas desfășoară un 
nou curs gratuit de perfecționare 
„Manager de proiect” pentru regiunea 
Centru și Nord-Vest.

August Suntem prinși cu pregătirile 
marelui eveniment ce va avea loc în 
luna septembrie.

Septembrie Cu mult soare și cu multă 
voie bună organizăm Festivalul Fructelor din 
Regiunea Odorhei, ajuns la ediția a V-a!

Octombrie Suntem în toiul organizării conferinței „Dezvoltarea 
rurală în perioada 2014-2020: lecţii învăţate şi perspective de 
dezvoltare” – dezbatere în cadrul târgului INDAGRA de la Romexpo, 
București, cu invitați de seamă și participanți pe măsură. 

Noiembrie „You.Pro Project” – primul proiect de acest fel 
din Romania este în plină desfășurare!

Decembrie Am încheiat anul frumos și constructiv, prin 
realizarea unui film documentar în cadrul proiectului 
„Tratamente tradiționale în Regiunea Odorhei”. 

Calendar 2013
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Proiectele CIVITAS
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În prezent, spațiul rural românesc cunoaște 
o dinamică pozitivă de dezvoltare, �ind un subiect 

deschis pe agenda de activități a multor instituții locale, 
regionale sau centrale. Cu toate acestea, productivitatea agricolă rămâne 

scăzută în comparație cu dezvoltarea rurală a altor state 
europene. De aceea, proiectele 

Fundației Civitas pentru Societatea 
Civilă vin în sprijinul comunităților 

rurale din regiunile Nord-Vest și 
Centru cu precădere, îndeplinind rolul 

de catalizator.

 Considerăm că o abordare de jos în sus 
a problemelor cu care se confruntă 

comunitățile din mediul rural poate � 
o soluție pe termen mediu și lung, de 

aceea susținem speci�cul local al 
�ecărei comunități, mizând mai 

degrabă pe valori�carea resurselor de 
dezvoltare existente. Susținem cu 
tărie inițiativele locale și încercăm, 

prin intermediul proiectelor noastre, 
să asigurăm o dezvoltare continuă și 
sustenabilă a comunităților în cadrul 

cărora ne desfășurăm activitățile. 
Ne-am asumat, de-a lungul anilor, 

rolul de liant între oportunități 
�nanciare de dezvoltare comunitară 

și bene�ciari, acest lucru 
instituționalizându-se prin 

activitatea noastră din cadrul 
programului LEADER. 

Ne dorim dezvoltarea comunităților 
locale și a spațiului rural românesc, 
de aceea credem în necesitatea unei 
sinergii între actorii instituționali, 

care să sprijine în mod constant 
inovația și inițiativele de dezvoltare 

locală și regională. 
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Fructele Tradiţiilor
Perioadă de implementare: mai 2009 - prezent

Finanţator: Fondul Norvegian prin intermediul Innovation Norway (până în aprilie 2011) și Fundația 
Civitas 

Partener: Asociaţia Székelygyümölcs - Asociaţia Prelucrătorilor de Fructe din Odorhei
Coordonator: PAKOT Mónika

„După încheierea proiectului am continuat munca în comunităţile din zona Odorhei și colaborarea cu Asociaţia 
Székelygyümölcs - Asociaţia Prelucrătorilor de Fructe din Odorhei, dar şi cu alte organizaţii/instituţii active în 

domeniul pomiculturii şi dezvoltării rurale. Anual, pe lângă Festivalul Fructelor, organizăm o conferinţă care în 
2013 a avut drept temă principală „Lumea Gobé şi viitorul Ţinutului Secuiesc”. În cadrul conferinţei au fost 
prezentate acele iniţiative care subliniază importanţa valorificării cu responsabilitate a resurselor naturale şi 
demonstrează că astfel se poate dezvolta şi menţine o economie comunitară sustenabilă. Prin cursuri, seminarii, 
workshop-uri, schimburi de experienţă, târguri organizate, şi prin participare la diferite evenimente contribuim la 
dezvoltarea continuă a mişcării pomicole din zona Odorhei.”
PAKOT Mónika, coordonator proiect

„Ca apicultor și ca o persoană devotată salvării pomilor fructiferi tradiționali, am participat 
în anul 2009 la cursul de Pomicultor, organizat de Fundația Civitas pentru Societatea 

Civilă în cadrul proiectului ”Fructele Tradițiilor”. Colaborarea cu fundația a devenit foarte 
strânsă, ceea ce mi-a oferit ocazia să particip la diferite proiecte ca lector și ca expert 

în salvarea fructelor tradiționale. Anual particip la Festivalul Fructelor ca prezentator 
și sunt lector în cadrul cursurilor oferite pentru pomicultori. Din 2013 sunt expert în 

dezvoltarea ”Grădinii Zânelor”, un program care are ca scop salvarea fructelor 
tradiționale din Transilvania și dezvoltarea grădinilor de prezentare și de 

educare în diferite subregiuni. Sunt convins că prin inițiativele și proiectele 
dezvoltate de Fundația Civitas, mediul rural a devenit mai atractiv și pentru 

generația tânără, iar membrii comunităților au învățat să aprecieze 
resursele naturale unice din această regiune.”

SÁNDOR Levente
Sat Forțeni, Judeţul Harghita
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„Cei care au mai rămas acasă 
încearcă să trăiască, să 
supraviețuiască și să viseze la 
viitor. Din satul nostru am 

participat la festival 5 femei 
și toate ne-am simțit foarte 
bine. De ce am venit abia 
acum? Nu știu, deoarece 
am mai fost invitate, avem 

experiență, am văzut deja cum funcționează. 
Poate că echipa nu a avut maturitatea 
necesară până acum. În cadrul comunității 
bisericești funcționează o asociație a femeilor 
și l-am invitat în mijlocul nostru pe unul din 
organizatori să ne vorbească despre festival. 
Câțiva dintre cei prezenți au decis să se 
implice. Cei din Dârjiu se tem de noutăți, se 
tem să facă ceva împreună. Poate fostul regim 
comunist este cauza. Facem demersuri pentru 
schimbarea acestei mentalități și avem 
speranța că va exista continuare și se vor 
implica și alții.”

ÚJVÁROSI Katalin
preot unitarian, sat Dârjiu

„Prin organizarea Festivalului fructelor, ediţia a V-a, Fundația 
Civitas a dorit, încă o dată, să sprijine acele comunități care 
acționează pentru salvarea soiurilor de fructe tradiționale încă 
existente pe aceste meleaguri și care, prin prelucrare și 
valorificare, oferă consumatorilor produse sănătoase și de calitate. 
Pentru gospodinele din zona rurală este important să fie prezente 
la manifestări publice unde își pot expune și valorifica produsele 
de casă, gătite cu atâta sârguință pe parcursul anului.
În cele 3 zile ale festivalului, vizitatorii au putut gusta printre 
altele, gemuri și siropuri de casă, sucuri naturale de fructe, fructe 
uscate și diferite prăjituri. În afara programelor culturale 
prezentate de reprezentanţii comunităţilor vizate, am pregătit 
mai multe evenimente și surprize, atât pentru cei mici, cât și 
pentru cei mari. Au fost amenajate corturi de joacă speciale 
pentru copii, pentru expunerea fotografiilor selectate în cadrul 
concursului „Momentele delicioase ale prelucrării fructelor”, 
pentru expunerea fotografiilor vechi legate de pomicultură şi 
legumicultură (Kovács Foto Studio), pentru punctul de 
informare despre ceaiuri, pentru Curiozități și specialități făcute 
din fructe și ”Cortul troc” – unde vizitatorii au avut prilejul să 
schimbe produsele aduse de acasă, au avut loc extrageri, tombole 
și numeroase competiții, cu premii interesante și valoroase.”

PAKOT Mónika
coodonator proiect 

Perioada de implementare: iulie – septembrie 2013
Finanțator: Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, Consiliul Județean 
Harghita prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Harghita, Nemzeti Kulturális Alap (HU), Fundația Civitas 
Partener: Asociaţia Székelygyümölcs - Asociaţia Prelucrătorilor de Fructe din Odorhei
Coordonator: PAKOT Mónika 

Festivalul Fructelor - Sat în Oras,

3 zile de festival;
16 comunități participante
      cu cca. 300 de tipuri de produse făcute din fructe;
program cultural cu 25 de evoluţii scenice;
240 artiști din comunitățile participante;
o conferință organizată în cadrul festivalului;
în jur de 7.000 de vizitatori.

RE
ZU

LTA
TE
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Perioada de implementare: ianuarie –decembrie 2013 
Parteneri: GAL Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni, GAL Someș Transilvan, GAL Câmpia 
Transilvaniei, GAL Valea Crasnei și Barcăului, GAL Sud-Vest Satu-Mare, GAL Zona Sătmarului, 
Asociația Angustia Egyesület, Asociaţia LEADER Valea Nirajului
Coordonator: INCZE Zsuzsanna, BARTHA-PÁL Csaba

În 2013 Fundația Civitas a continuat asistența acordată GAL-urilor în implementarea progra-
mului LEADER și am început colaborarea cu două noi GAL-uri autorizate.
Deși foarte multe probleme s-au rezolvat, și în acest an au fost mai multe obstacole în imple-
mentarea programului, iar apropierea termenului de finalizare a însemnat o muncă ce era 
contra cronometru pentru fiecare GAL.
Au fost necesare mai multe modificări ale Planurilor de Dezvoltare Locală, mai multe 
realocări între măsuri pentru a satisface nevoile din teritoriu, dar și criteriile de acordare a 
sprijinului. Cele mai mari greutăți au fost cele cauzate de întârzieri atât pe componenta de 
plăți, cât și pe partea de implementare a proiectelor.

”În calitate de manager al GAL-ului Valea Crasnei și Barcăului și ca parten-
er al Fundației Civitas pot să spun ca este o echipă foarte bine organizată, 
cu personal bine pregătit. Am colaborat în mai multe proiecte, și la 
fiecare solicitare au răspuns ferm și rapid. În viitor avem deja planuri 
comune pe care sunt sigur că o să le ducem la bun sfârșit.”
Vékás Albert

LEADER
Asistență în implementarea programului

Rezultate
15 sesiuni de instruire;
46 de zile de instruire;
300 de participanți;
5 studii ale zonei în domeniul turismului, 
     procesului de dezvoltare și al asociativității;
consultanță în implementarea planului de dezvoltare locală 
     și în evaluarea proiectelor;
300 de utilizatori care urmăresc activitatea noastră 
     pe rețelele de socializare.
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„Prin acest proiect, împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 
am încercat să eficientizăm munca și rezultatele agricultorilor din GAL-ul Someș Transilvan în vederea 
obținerii de resurse care să îmbunătățească nivelul de trai prin oferirea de instruire teoretică și 
practică în domeniul agricol. Am contribuit la îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și 
alimentar prin programele educaționale oferite. 
Am pregătit module de formare profesională în domeniul agricol în așa fel încât să oferim suport în 
cât mai multe domenii, de la apicultură până la silvicultură, managementul proiectelor și al 
exploatației agricole.
Au fost informați peste 300 de agricultori cu privire la oportunitatea de participare la cursurile de 
formare profesională în domeniul agricol și la modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltarea 
rurală. Interesul persoanelor din acest teritoriu a fost mult peste cel așteptat, indicând necesitatea 
unor asemenea module de formare.”
KIRALY Annamaria, coordonator proiect

„Prin acest proiect, împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca, am încercat să eficientizăm munca și rezultatele agricultorilor 
din GAL-ul Someș Transilvan în vederea obținerii de resurse care să îmbunătățească 
nivelul de trai prin oferirea de instruire teoretică și practică în domeniul agricol. Am 
contribuit la îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și alimentar prin programele 
educaționale oferite. 
Am pregătit module de formare profesională în domeniul agricol în așa fel încât să oferim suport în 
cât mai multe domenii, de la apicultură până la silvicultură, managementul proiectelor și al 
exploatației agricole.
Au fost informați peste 300 de agricultori cu privire la oportunitatea de participare la cursurile de 
formare profesională în domeniul agricol și la modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltarea 
rurală. Interesul persoanelor din acest teritoriu a fost mult peste cel așteptat, indicând necesitatea 
unor asemenea module de formare.”
KIRALY Annamaria, coordonator proiect

Rezultate și Impact:
• 14 comune informate;

• 28 întâlniri comunitare;
• Peste 300 de persoane informate;

Formarea fermierului
în teritoriul
GAL Someș Transilvan
Perioada de implementare: 2013 mai – prezent
Finanţator: Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit – APDRP 
– prin programul LEADER
Parteneri: Universitatea de Știinţe Agricole
       și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
Coordonator: KIRÁLY Annamária
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„După cursurile de pomicultori organizate în anii precedenţi, 
datorită interesului crescut manifestat de agricultorii din 
Regiunea Odorhei, am iniţiat derularea unui nou curs acreditat 
de pomicultură. În octombrie am început pregătirea teoretică 
cu 25 de persoane înscrise, printre care au fost și din alte 
judeţe. Pe lângă pregătirea teoretică, în cadrul cursului au fost 
organizate şi activităţi practice în livezile din jurul Odorheiului. 
La examenul de absolvire 22 din cei 24 de cursanți au avut 
rezultate foarte bune, fiecare dintre ei obţinând calificarea de 
pomicultor. După părerea mea, cel mai important rezultat este 
faptul că persoanele participante la cele trei cursuri organizate 
până acum de Fundaţia Civitas, pe lângă faptul că au însuşit 
tainele meseriei, au devenit prieteni, au format o echipă și au 
planuri de colaborare pe viitor în domeniul pomiculturii.”

MIHÁLY István, coordonator proiect

Rezultate și Impact:
• 24 participanţi la cursul acreditat de pomicultor (360 ore de teorie 

şi practică);
• 22 persoane au promovat examenul şi au primit diplome acreditate de 

pomicultor;
• O reţea de pomicultori cu o colaborare continuă.

„De ani de zile mă confrunt cu greutăţile si secretele activităţii de pomicultor 
(…) Am fost foarte bucuros când am fost acceptat în noul grup de cursanți, unde 

urma să fim inițiați în tainele ştiinţei pomiculturii (...) Am avut fericita ocazie să 
întâlnim oameni noi cu care, într-un interval scurt de timp, am devenit prieteni. Am 

avut şansa de a întâlni și cunoaşte doi lectori remarcabili care ne-au ajutat să păşim cu 
curaj în lumea interesantă a pomiculturii. Orele de practică și cele teoretice au avut 

seriozitate maximă dar au decurs într-o atmosferă prietenească. 
Un alt rezultat al timpului petrecut împreună este că - împreună cu lectorii - am reuşit sa formăm o 
echipă puternică, care şi-a exprimat voinţa de a continua activitățile şi după absolvirea cursului. Prin 
această cale doresc să-mi exprim recunoştinţa şi mulţumirea pentru directorul și echipa 
Fundaţiei Civitas din Odorheiu Secuiesc pentru prilejul si şansa acordată pentru a participa 
la acest curs de pregătire. Iar din partea noastră promitem că vom avea grijă, prin 

contribuția noastră, ca pe masa familiilor să 
ajungă fructe proaspete şi 
sănătoase! 
Cu deosebită stimă şi 
mulţumiri!”

KOZMA Albert, Belin

Curs de calificare
pentru pomicultori
Perioada de implementare:
octombrie 2012 – februarie 2013
Finanţator: Bethlen Gábor Alap
Coordonator: MIHÁLY István

Curs de calificare
pentru pomicultori

Perioada de implementare:
octombrie 2012 – februarie 2013
Finanţator: Bethlen Gábor Alap
Coordonator: MIHÁLY István
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Filmul documentar
„Tratamente tradiţionale
în Regiunea Odorhei”
Perioada de implementare: august – decembrie 2013
Finanţator: Bethlen Gábor Alap, Consiliul Judeţean Harghita prin Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita
Coordonator: PAKOT Mónika

„Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă participă la explorarea resurselor 
locale pe baza cărora poate genera proiecte, contribuind astfel la 
sustenabilitatea mediului și a locuitorilor din zona rurală. Pe lângă cursurile 

de plante medicinale și aromatice, în 2013 am realizat și un film 
documentar intitulat „Tratamente tradiţionale în Regiunea Odorhei”. 
În perioada august – septembrie am fost în 19 comunităţi, unde am 
realizat 32 de interviuri. Scopul proiectului a fost să facem cunoscute 
acele plante aromatice, care pot fi regăsite în Regiunea Odorhei și 

care sunt folosite în mod regulat pentru tratarea diferitor boli. Filmul a 
fost prezentat publicului larg în luna decembrie. În cadrul festivalului 

internațional „MEDIAWAVE Film & Music Festival“ filmul a fost nominalizat la 
secţiunea „Filme documentare minoritare” unde a câștigat votul publicului.”
PAKOT Mónika, coordonator proiect

Rezultate: 
• 19 comunităţi vizitate;
• 32 interviuri de 20 - 60 minute;
• 1 film documentar de 51 minute realizat;
• 6 prezentări în diferite localităţi din judeţul Harghita.

„Pentru mine a fost importantă această colaborare pentru că experienţa vastă 
a Fundaţiei Civitas m-a ajutat să evit multe capcane în timpul muncii comune. 
Mulţimea oamenilor cu care fundaţia a colaborat pe parcursul anilor trecuţi, dar şi 
experienţa lor constituie un „izvor limpede” care poate fi şi trebuie fructificat. Doresc 
ca şi în viitor să avem o colaborare la fel de fructuoasă şi bună.”

Szabó Károly, operator film
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„Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea unei structuri asociative care să ofere micilor fermieri, 
proprietari ai acestei entități, posibilitatea de a lucra în comun în demersul de procesare și 
marketing a produselor. La finalul acestuia a rezultat Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic 
formată din 17 membri, fermieri din comunele Apahida și Jucu. Roadele, ca și în agricultură, 
urmau să se culeagă toamna (a se vedea proiectul implementat în continuarea acestuia), 
proiectul reprezentând doar lucrările de pregătire a răsadului.“
FILIP Valentin, coordonator proiect

Rezultate și Impact: 
• dezvoltarea unui plan de afaceri al Cooperativei;
• înregistrarea juridică a Cooperativei;
• cursuri și asistență pentru membrii cooperativei;
• realizarea a două schimburi de experiență în Lupeni, județul Harghita și în Reghin.

Perioada de implementare: 1 iulie 2012 – 28 februarie 2013
Finanțator: Fundația Româno-Americană
Parteneri: Proiectul face parte din programul: „Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat 
și asociere” – o inițiativă comună a Romanian-American Foundation, Fundația PACT, 
Fundația Civitas, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul de Mediere și 
securitate Comunitară (CMSC), Centrul Român de Politici Europene (CRPE) și Centrul 
pentru Educație Economică și Dezvoltare (CEED).
Coordonator: FILIP Valentin 

Promovarea
spiritului antreprenorial în societate 
prin dezvoltarea de forme asociative
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Sprijinirea dezvoltării
Cooperativei Agricole
Lunca Someșului Mic
Perioada de implementare: 1 martie 2013 – 30 februarie 2016
Finanțator: Fundația Româno-Americană
Coordonator: FILIP Valentin 

„Reprezentând o continuare a proiectului ”Promovarea spiritului 
antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme asociative” 
prezentul proiect are ca prim scop sprijinirea Cooperativei Agricole 
Lunca Someșului Mic prin întărirea capacității proprii de a opera ca 
entitate economică viabilă. 
Proiectul implică numeroase întâlniri cu membrii și consiliul de 
administrație pe subiecte specifice unui start-up, identificarea de 
finanțări, aplicarea și implementarea de proiecte finanțate din 
fonduri UE, promovarea modelului de afacere bazat pe asocierea 
micilor producători. Totodată proiectul dorește să valideze acest 
model și să comunice un fapt simplu: asocierea micilor producători 
se poate face în România, mai mult – aceasta este o soluție pentru 
dezvoltarea socio-economică a spațiului rural.” 
FILIP Valentin, coordonator proiect 

Cum proiectul este încă în curs, e prematur să enumerăm ferm 
rezultatele acestuia. Totuși e important de menționat că prin 
angajarea unui manager de vânzări și prin mobilizarea membrilor 
Cooperativei s-a reușit în anul 2013 încheierea unui contract 
avantajos cu doi mari retaileri cărora s-au livrat aproximativ 350 
tone de legume. 

„Privitor la dezvoltarea activității Cooperativei Agricole Lunca 
Someșului Mic, pot spune că este pe un trend crescător datorită 
contractelor încheiate cu doi mari retaileri din România. Începutul 
este bun, cu mari perspective de creștere a volumului de legume 
comercializate. Munca în echipă și implicarea Fundației Civitas a 
fost decisivă pentru coagularea grupului și sper ca și pe viitor să fie 
alături de membrii cooperativei. 
Personal, voi încerca să ajut membrii Cooperativei prin munca pe 
care o depun în ideea că exemplul nostru va fi urmat și de alții, iar 
prin metoda ”pașilor mărunți”, țara noastră va deveni un exemplu 
de urmat.”
MORAR Sergiu, Manager vânzări – Cooperativa Agricolă Lunca 
Someșului Mic



Perioada de implementare: 2009 - prezent
Coordonatori: BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

„Odată cu inaugurarea Centrului pentru Dezvoltare și Asistență Rurală în anul 2009, Fundația Civitas 
s-a angajat să-i aștepte cu porțile deschise pe acei cetățeni și pe acele organizații, firme și instituții, 
care au avut nevoie de informare și de îndrumare în diferite domenii de interes. 
Putem să afirmăm azi, că de această oportunitate clienții noștri au beneficiat pe deplin, 
contactându-ne cu solicitări foarte variate: posibilități de finanțare, consiliere în redactarea cererilor 
de finanțare, managementul economic al întreprinderilor agricole, fiscalitatea afacerilor, înregistrarea 
și coordonarea organizațiilor neguvernamentale etc. 
Fundația i-a ajutat să aplice pentru finanțări cu succes în domenii diferite, începând de la proiecte 
culturale, dezvoltarea infrastructurii administrației publice locale și terminând cu înființarea de 
structuri productive în mediul rural.”
BARTHA-PÁL Csaba, KIS Zoltán

În perioada 2013 am răspuns prin consultanță personalizată la peste 45 de solicitări, în domenii 
diverse. Am asistat aproximativ 25 de persoane fizice și juridice în redactarea și depunerea cererilor 
de finanțare. 

„Știu cum se face agricultură, dar la capitolul întocmirea documentelor, completarea formularelor nu 
sunt nici chiar zero, dar zece în niciun caz. Am fost de exemplu la Fundația Civitas pentru a cere 

ajutor în realizarea declarațiilor fiscale, a rapoartelor anuale, ca să nu mă duc degeaba 
de 3-4 ori la administrația financiară. 
M-au ajutat mult și în rezolvarea contribuției la asigurările sociale de sănătate și sunt 
mulțumit de sprijinul primit.” 
SIMÓ Ákos, fermier
 

Servicii de informare
si consultanta, ,

Rezultate
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Echipa Fundației Civitas pentru Societatea Civilă a fost prezentă în 
cadrul Târgului Indagra organizat la Romexpo București în perioada 31 
octombrie – 01 noiembrie 2013. Târgul internațional - destinat 
produselor și echipamentelor în domeniul agriculturii, horticulturii, 
viticulturii și zootehniei –este cea mai complexă manifestare de profil din 
România, destinată promovării potențialului zootehnic autohton dar și a 
produselor tradiționale bio. 
Pe toată durata târgului au avut loc evenimente tematice care au 
adunat zeci de oameni interesați de situația mediului rural românesc, de 
posibilitățile de dezvoltare a proiectelor comunitare, de noul ciclu de 
programare 2014-2020 și de noul Program Național de Dezvoltare 
Rurală. Fundația Civitas a organizat conferința ”România Rurală după 
2014”, în cadrul căreia au avut loc o serie de evenimente interactive, pe 
marginea a trei tematici principale:
• Rețele de dezvoltare rurală;
• Asociativitate în sectorul agricol;
• Dezvoltare rurală.
Am avut invitați de seamă care au trezit interesul participanților fie prin 
cunoștințele lor în domeniu, prin participarea lor în rețele de dezvoltare 
rurală sau prin experiența acestora în sfera asociativității în sectorul 
agricol.
Printre invitați s-au numărat Alexandru Potor - Președinte Federația 
Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, Vasile Deac - Rețeaua 
RuralNet, Peter Hurley, Octavian Ciprian Alic - Directoratul General 
Agricultură și Dezvoltare Rurală, Romeo Vasilache –Fundația 
Româno-Americană, Istvan Mar - Asociația Szekelygyumolcs, Adrian 
Mirou-Lamba - Asociația Comunelor din România și Tiberiu Cazacioc - DC 
Communication și alții. 
În plus, pe întreaga perioadă a târgului INDAGRA am avut și un stand de 
prezentare la care am avut expuse produse tradiționale locale.

Conferința
„România Rurală după 2014”
din cadrul INDAGRA

Echipa Fundației Civitas este adepta 
unei abordări multidimensionale în 
ceea ce privește dezvoltarea rurală, 
de aceea ne dorim să promovăm 
schimbul de bune practici și să 
împărtășim din experiențele noastre, 
dar și să învățăm din experiențele 
colegilor noștri de breaslă. În acest 
context, elaborăm și implementăm 
proiecte, participând în același timp 
la evenimente specifice domeniului 
dezvoltării rurale. 
În anul 2013 am participat la două 
evenimente frumoase, iar cu ocazia 
aceasta am organizat în cadrul lor 
conferințe, unde am făcut un schimb 
de bune practici și am discutat 
viitorul dezvoltării rurale în România. 
Atât la Cluj (Târgul AGRARIA), cât și 
la București (INDAGRA), am avut 
invitați interesanți și specialiști în 
domeniul dezvoltării rurale, iar la 
finalul fiecărui eveniment am rămas 
cu multei idei de dezvoltare și de 
parteneriate pe viitor

Evenimente
în domeniul 
dezvoltării rurale
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Târgul Internațional pentru Agricultură,
Industrie Alimentară și Zootehnie

Aflat la cea de-a 19-a ediție (25-28 Aprilie 2013), Târgul 
Internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și 
Zootehnie - AGRARIA este un loc important de întâlnire pentru 
fermieri, specialiști, manageri și autorități din domeniul 
agriculturii, fiind în același timp o platformă de comunicare 
optimă unde participanții încheie contracte noi, își 
consolidează relațiile cu clienții tradiționali și discută despre 
tendințele și inovațiile apărute în agricultură, industria 
alimentară și zootehnie.
În cadrul AGRARIA – celmai mare târg agricol din 
Transilvania, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă a 

mobilizat o parte din Grupurile de Acțiune Locală 
din regiunile Nord - Vest și Centru în cadrul 
expoziției “Poiana Tradițiilor”, expoziție de port 
tradițional, produse locale și fotografii. Au fost 
organizate diverse ateliere în cadrul spațiului 
expozițional, cum ar fi degustări de produse 
alimentare tradiționale, concursuri și jocuri, 
ateliere de produse lucrate manual tradiționale 
sau ateliere de ouă încondeiate. În cadrul 
expoziției „Poiana Tradițiilor”, au participat și o 
serie de întreprinderi sociale din zona 
Transilvaniei, care au prezentat publicului 
produsele locale obținute din activitatea 
întreprinderii, dar și modul de organizare și 
funcționare a acestora, incluzând elementele de 
economie socială specifice.
De asemenea, în cadrul evenimentului a fost 
organizată conferința “Dezvoltarea rurală în perioada 
2014-2020: lecţii învăţate şi perspective de 
dezvoltare”. S-au dezbătut diferite perspective 
asupra noului ciclu de programare la nivelul Uniunii 
Europene, atât din prisma reprezentanţilor Grupurilor 
de Acţiune Locală cât şi din perspectiva 
reprezentanţilor autorităţilor publice locale, a mediului 
universitar şi a societăţii civile. S-au discutat subiecte 

de dezvoltare micro-regională şi oportunităţile de finanţare pentru 
proiectele care presupun atât activităţi agricole cât şi non-agricole din mediul rural, 
dar și despre dezvoltarea proiectelor de economie socială şi comunitară şi modalităţile 
prin care acestea pot dezvolta regiunile în care se realizează.
A fost un eveniment plin de discuții constructive și de perspectivă pentru viitorul 
dezvoltării rurale românești, iar pentru Fundația Civitas pentru Societatea Civilă a fost 
o experiență bogată și cu mari perspective de dezvoltare. Ne-am bucurat să-i avem 
alături pe Vasile Deac- Asociatia Română de Consiliere și Sprijin; Felix Arion 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj; Romeo Vasilache 
–Fundaţia Româno-Americană; Alin Bogdan Buzescu – Confederaţia  Asociaţiilor 
Ţărăneşti din România; Alexandru Potor – Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune 
Locală din România; Kolumban Gabor – Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, ș.a. 
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DEZVOLTAREA

SOCIETĂŢII

civile
Societatea civilă joacă un rol foarte important, 
fiind acea voce a opiniei publice care, prin 
demersurile și acțiunile sale, încearcă să 
corecteze derapajele sectorului public 
și privat. 
Fundația Civitas susține 
transferul de bune 
practici în mediul 
societății civile, de 
aceea prin proiectele 
noastre vrem să 
reiterăm importanța 
informării cetățeanului, 
în vederea dezvoltării unei 
cetățenii active în cadrul 
societății românești. 

Prin intermediul proiectelor 
noastre, subliniem nevoia 
propagării unei informații de 
calitate, bine documentată 
atât în mediul online, cât și 
prin schimburi de 
experiență și bune practici. 
Credem cu tărie în 
capacitarea tinerilor de a 

deveni cetățeni activi și 
susținem parteneriatul ca pe 

o formă de dezvoltare a 
comunității noastre. Aceștia sunt 

doi piloni strategici pe care 
Fundația noastră își propune să 

dezvolte viitoare proiecte.  



„Programul nostru partenerial are sloganul: “Parteneriatul de azi, o 
șansă pentru mâine!”. Urmărim acest slogan de peste 17 ani, făcând 
mai puternic astfel parteneriatul nostru social. Ne străduim să 
colaborăm cât mai mult și astfel să dezvoltăm această rețea. 
Inițiativele noastre și-au demonstrat necesitatea, iar munca noastră 
este recunoscută de autorități, ceea ce înseamnă că pentru o parte de 
servicii, care răspund unor nevoi neacoperite de structurile existente, 
sunt dispuși chiar să și plătească. Rețeaua - construită pe asumarea 
răspunderii sociale, pe abilitățile de inițiativă și pe colaborarea partenerilor - 
funcționează, iar noi, pe lângă construirea parteneriatului, ne-am asumat – 
împreună cu Fundațiile LIA și Wolter – sprijinirea tinerilor orfani și defavorizați.
În perioada sărbătorilor de Crăciun s-a desfășurat pentru a cincea oară 
acţiunea umanitară de distribuire de ajutoare, coordonată de Ordinul 
Cavalerilor Johannita şi de firmele ATU, respectiv Lidl din Germania, iar la nivel 
local de către Fundaţia LIA și partenerii săi din Ţinutul Secuiesc. În cadrul 
acestei acţiuni, la fel ca și în anii anteriori, aproape 14.000 de persoane sau 
familii nevoiașe din județele Mureș, Harghita și Covasna au primit colete de 
aproximativ 16 kg fiecare, conţinând alimente de bază şi produse de igienă 
personală, donate de familii şi tineri din Germania. Pachetele au fost încărcate 
în 12 camioane și au fost distribuite nevoiaşilor cu ajutorul bisericii, a Fundaţiei 
Civitas, Asociaţiei „Gondviselés”, Congregaţiei Surorilor Franciscane din 
Mallersdorf, Fundaţiei Szent Gellért, Asociaţiei CJ Domus și Asociaţiei Kolping 
din Gheorgheni.
În anul 2013 am avut parte de colaborări frumoase (vizite, tabere comune, 
diferite manifestări, asistență pentru cei aflați în nevoie, noi prietenii, respectiv 
sprijin în diferite dezvoltări), împreună cu ONG-uri din Tatabánya – organizația 
caritativă „Gondviselés”, Asociația „Házas Hétvége” din Ținutul Secuiesc, dar și 
cu Asociaţia „Transylvania Rescue Team – Erdély Mentőcsoport”, organizație 
de intervenție în cazul catastrofelor naturale, accidentelor, disparițiilor etc., și 
care și-a demonstrat utilitatea și în 2013. 
Mai multe informații găsiți pe
www.sansz.ro
www.gondviseles.org
www.erdelymentocsoport.hu
ORBÁN Árpád 

„Colaborăm cu 
Civitas încă din 1998, anul 
înființării Fundației Pro Autist. 
La început ne-au sprijinit să ne 
descurcăm în labirintul unei 
organizații începătoare. Mai 
apoi, am participat în 
parteneriat în diferite 
programe, care au vizat 
incluziunea persoanelor 
vulnerabile: formarea 
Parteneriatului Social Local, 
înființarea unui centru de 
îngrijire și a unui atelier pentru 
ocuparea persoanelor 
vulnerabile.” 
PÉTER Edit
Președinte, Fundația Pro Autist

Programul partenerial

SANSZ

Perioada de implementare: 1997 - prezent
Finanţatori: LIA e.V. – Jugenddorf  Lokod – Germania, Fundaţia Civitas
Coordonator: ORBÁN Árpád
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Perioada de implementare: 2002 - prezent

Finanţatori: Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă (din fonduri proprii), 

la care a contribuit şi partenerul fondator, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

Coordonator: MIHÁLY István (manager BCC) 

”În cursul celor 11 ani de activitate în cadrul 
Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni în 
funcție de consilier, am constatat că din cauza 
dificultăţilor întâmpinate de cetăţeni în rezolvarea 
problemelor de zi cu zi, o îndrumare sau în alte 
cazuri mai complexe – consilierea – înseamnă foarte 

mult pentru oameni. Acest fapt este dovedit cel mai bine de clienţii 
mulţumiţi care revin recunoscători după rezolvarea unor probleme pe baza 
informaţiilor primite la birou.”

BÁLINT MÁRIA Magdolna, consilier BCC

„În cei unsprezece ani de funcţionare, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni din 
Odorheiu Secuiesc a devenit o instituţie publică recunoscută atât de 

cetăţeni, cât şi de autorităţi, respectiv instituţii şi organizaţii. 
Consider că cel mai important rezultat este că am reuşit să 

menţinem în funcțiune un serviciu de calitate, oferit în mod gratuit 
cetăţenilor din regiune.

Beneficiarii noștri ştiu un singur lucru: pot să apeleze la serviciile 
noastre cu încredere şi întotdeauna sunt ascultaţi şi sprijiniţi în dorința 
lor de a-şi rezolva problemele de zi cu zi. Consilierii biroului, în contact 
permanent cu cetăţenii, au dobândit o experienţă vastă în domeniul 
social, aceasta fiind valorificată în diferite proiecte derulate de Fundaţia 
Civitas şi alţi parteneri din regiune.”
MIHÁLY István, manager BCC

Rezultate și Impact: 
• 1.320 de cazuri de informare şi consiliere înregistrate, ceea ce înseamnă că la serviciile BCC 
au apelat în mod direct circa 2.100 de persoane;
• 40 de articole publicate în ziarul regional Udvarhelyi Híradó în rubrica „Informaţii utile”;

• Informări constante prin pagina web www.sansz.ro, realizată de către Parteneriatul Social 
Local, şi actualizată permanent de echipa BCC (numărul vizitatorilor a ajuns la peste 13.500).

„În BCC am primit răspunsuri mai mult decât satisfăcătoare la întrebările mele. 
Mă bucur că există în Odorheiu Secuiesc un astfel de serviciu pentru cetăţeni. 
Persoana care m-a consiliat are o pregătire profesională foarte bună şi este 
foarte amabilă. Vă mulţumesc pentru informaţiile primite.”

Beneficiar servicii BCC

DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE
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„Portalul de știri ongcluj.ro a apărut ca o nevoie de coeziune a 
societății civile, inițiativă sprijinită în anul 2010 de către Consiliul 
Local Cluj-Napoca. Astfel, www.ongcluj.ro devine prima platformă 
online dedicată în exclusivitate ONG-lor clujene și activităților 
acestora. Aici veți putea găsi o bază de date actualizată cu organ-
izațiile neguvernamentale înscrise în Cluj. De asemenea, sprijinim 
evenimentele culturale din municipiul Cluj-Napoca, iar pe portalul 
nostru se pot găsi informații despre evenimente, selecții, training-uri și alte 
informații relevante mediului ONG din Cluj, dar și de la nivel național.” 
BATRÎN Anna

www.ongcluj.ro
portalul de știri

Rezultate și Impact: 
• peste 60 de știri publicate;
• peste 300 de ONG-uri active în baza de date;
• 850 de utilizatori care ne urmăresc
   pe rețeaua socială Facebook.

Perioada de implementare: 2010 – prezent
Coordonator: BATRÎN Anna 

DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE
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Dezvoltarea Resurselor Umane

Pentru strategia Europa 2020, două dintre cele mai importante obiective de atins în domeniul economiei 
sociale sunt legate de creșterea până la 75% a ratei de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 
64 de ani și reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetățeni europeni amenințați de sărăcie și 
excluziune socială. Acest lucru înseamnă, printre altele, cetățeni mai bine pregătiți pentru ocuparea 
pieței de muncă, investiții mai mari în formare profesională și specializare, locuri mai multe de 
muncă și încurajarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții. 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, ghidată în activitățile sale de aceste obiective și 
principii, recunoaște importanța dezvoltării calității resurselor umane atât pentru o incluziune de 
succes pe piața muncii, cât și pentru dezvoltarea competențelor sau specializarea celor care 
dețin deja un loc de muncă.

Prin proiectele sale derulate în domeniul dezvoltării resurselor umane, Fundația Civitas 
pentru Societatea Civilă pune întotdeauna un accent deosebit pe interconectarea pregătirii 
teoretice cu aspectele practice, având grijă în același timp să se supună cerințelor pieței 
muncii. Ne orientăm, de asemenea și către persoane cu mai puține oportunități de 
formare, care fac parte din categorii vulnerabile, pentru creșterea gradului de incluzi-
une a acestora pe piața muncii. 

Rezultatele proiectelor derulate de către Fundația Civitas au întărit convingerea 
echipei noastre cu privire la rolul primordial al educației în rândul comunității, atât 
pentru sporirea venitului individual, respectiv – creșterea calității vieții, cât și 
pentru dezvoltarea per total a fiecărei comunități, care devine independentă și 
auto-sustenabilă. Pornind de la această convingere, am ținut să atingem în 
proiectele noastre obiective ce țin de dezvoltarea antreprenorială a întreprin-
zătorilor rurali, pentru care acest aspect este unul decisiv în dezvoltarea 
afacerilor mici și mijlocii, reprezentând în același timp un pilon al 
dezvoltării rurale românești. 

Prin proiectele desfășurate de Fundația Civitas, am subliniat o nouă 
abordare în România, confirmându-i astfel potențialul imens: incluzi-
unea pe piața muncii prin întreprinderile sociale, un tip de afaceri ce 
urmăresc cu precădere un scop social, plasând pe locul secund scopul 
economic. Prin consolidarea capacității organizațiilor societății 
civile de a facilita dezvoltarea de astfel de întreprinderi sociale dar 
și de a formula și contribui la dezvoltarea de documente strategice 
relevante, inovația în aria formării profesionale și incluziunii 
sociale va dobândi o amploare tot mai mare. 



Cultivarea si prelucrarea
plantelor medicinale

si aromatice,

,

Perioada de implementare: noiembrie 2013 – ianuarie 2014
Finanţator: Bethlen Gábor Alap (HU), Fundația Civitas pentru Societatea Civilă

Partener: Fundația LIA
Coordonator: KULCSÁR Orsolya 

”Împreună cu Fundația LIA, Fundația Civitas a organizat pentru a 
doua oară un curs pe tema cultivării și prelucrării plantelor 
medicinale și aromatice. Cursul s-a desfășurat în perioada 
noiembrie 2013 - ianuarie 2014, și în cadrul lui au fost prezentate 
diferite subiecte privind plantele medicinale sălbatice cultivate în 
Regiunea Odorhei. 
În prima parte a cursului au fost abordate concepte generale din 
domeniul științelor botanice, aspecte legate de ingredientele active 
ale plantelor, aplicate mai ales în medicina tradițională. Cursul a 
avut și o parte practică legată de înmulțirea, cultivarea, 
colectarea, prelucrarea, depozitarea și ambalarea plantelor 
medicinale și aromatice. 
Datorită interesului ridicat manifestat de către participanți au fost 
prezentate diferite remedii naturiste pe bază de plante, cum ar fi 
tincturi, uleiuri, unguente, cataplasmă, etc. A fost pus un accent 
deosebit pe cunoașterea precisă a dozei de tratament 
fitoterapeutic, durata tratamentului, posibile interacțiuni, 
contraindicații și efecte adverse posibile. În special femeile 
participante au fost încântate de un astfel de curs, deoarece aceste 
cunoștințe pot fi puse în practică și acasă, zi de zi.”
KULCSÁR Orsolya

Rezultate și Impact:
• 1 material de training dezvoltat 
pe tematica plantelor medicinale 
și aromatice.
• 120 de ore de curs desfășurate
• 26 persoane instruite.
• Formarea de către participanți 
a unei rețele destinate 
prelucrătorilor de plante 
medicinale și aromatice. 

„Am urmat cursul de 
cultivare şi prelucrare a 
plantelor medicinale şi 
aromatice organizat 
de Fundaţia Civitas 
ca să-mi aprofundez 
şi să-mi extind 
cunoştinţele în acest 
domeniu. Am făcut parte d i n t r - o 
echipă excelentă, cursurile desfăşurându-se 
într-o atmosferă bună și relaxantă. Fiecare dintre 
noi a venit cu un anumit bagaj de cunoştinţe, 
acumulate în familie, legate de remedii naturiste 
folosite de generaţii. La fiecare oră am învăţat 
ceva nou, atât unul de la celălalt, cât şi de la 
lector. 
Ne-am reîmprospătat cunoştinţele uitate de-a 
lungul timpului, am învăţat să facem distincţie 
între specie-gen, ordin-familie, să recunoaştem 
plantele, să facem o legătură între denumirea 
populară şi numele științific al plantelor. 
Ni s-a atras atenţia asupra importanţei 
cunoaşterii ingredientelor active din fiecare 
plantă şi a dozelor precise în tratamentul 
fitoterapeutic, asupra posibilelor interacţiuni, 
contraindicaţii şi posibile efecte adverse. 
În concluzie, a fost o iniţiativă binevenită și 
demnă de lăudat a Fundaţiei Civitas, menită să 
atragă atenţia asupra plantelor medicinale şi 
remediilor naturiste, să umple o parte din 
lacunele de cunoștințe ale acestui vast domeniu.” 

MIHÁLY Enikő 
beneficiar, Odorheiu Secuiesc

dezvoltarea resurselor umane
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Perioadă de implementare: 1 august 2011 – 31 iulie 2013
Finanţator: Uniunea Europeană prin Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Parteneri:Consiliul Judeţean Alba (aplicant), Grupul de 
Consultanta pentru Dezvoltare DCG, Centrul de Formare 
Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială 
(CFCECAS), Die Querdenker.
Coordonatori: Magdalena Bene – Consiliul Judeţean Alba, 
Balogh Márton – coordonator regional din partea Fundaţiei 
Civitas pentru Societatea Civilă

”Proiectul a vizat dezvoltarea unor activităţi de economie 
socială la nivelul mai multor comunităţi din judeţul Alba şi 
replicarea acestor iniţiative la nivelul a trei regiuni de 
dezvoltare. Proiectul a urmărit dezvoltarea și aplicarea 
unui program integrat de înfiinţare de întreprinderi sociale 
venind în sprijinul beneficiarilor cu cursuri, consiliere și 
activităţi s pecifice prin care să sporim șansele de 
integrare pe piaţa forţei de muncă a grupurilor 
vulnerabile. 
Unul dintre punctele tari ale proiectului vizează aplicarea 
principiului parteneriatului pe mai multe niveluri. Astfel, 
pe lângă parteneriatul existent în proiect au fost 
dezvoltate parteneriate la nivelul localităţilor unde au 
funcţionat Centrele Comunitare Resursă şi cele trei 
structuri de economie socială. Aici au fost implicaţi 
parteneri – instituţii publice, ONG-uri dar şi antreprenori 
locali. Un alt nivel de parteneriat dezvoltat în cadrul 
proiectului a vizat implicarea unor parteneri activi la nivel 
naţional în cele trei regiuni de dezvoltare, fiind astfel 
dezvoltate activităţi specifice de start up privind structuri 
de economie socială şi de networking. 
Prin următorul nivel de parteneriat s-a încercat preluarea 
unor exemple de bună practică de la nivel internaţional şi 
promovarea acestora la nivelul beneficiarilor acestor 
proiecte”
BALOGH Márton

Rezultate și Impact: 
•  Cinci centre resursă privind economia socială înfiinţate, 
dotate şi funcţionale.
•  Trei structuri de tip economie socială înfiinţate, dotate şi 
funcţionale în județul Alba
•  Servicii suport funcţionale în toate cele cinci centre de 
economie socială. 
•  Organizarea şi derularea unor cursuri de instruire pentru 
angajaţii din centre, structuri de economie socială, psihologi, pe 
subiecte precum: dezvoltarea competențelor antreprenoriale, 
management de proiect, incluziune socială, etc. 
•  Existenţa unei pagini web funcţionale
•  37 de locuri de muncă create
•  Au fost furnizate servicii de informare și consiliere unui 
număr de 33 de persoane.

Incluziune�ocială
şi pe piaţa muncii
prin întreprinderi�ociale

dezvoltarea resurselor umane
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”În anul 2013 acest proiect a ajuns în momentul 
cel mai important al implementării: formarea 

grupului de tineri și inserarea lor în programul 
integrat de dezvoltare personală, angajabilitate, 
training și în primul stagiu de internship. A fost perioada 
în care am descoperit cât de important este ca acești 
tineri să își cunoască abilităţile proprii, să se cunoască 
pe sine și să-și cultive încrederea în sine pentru 
intrarea pe piaţa muncii. Modelul pilot de integrare a 
tinerilor pe piaţa muncii va fi cu siguranţă dezvoltat 
și replicat pentru alte grupuri de tineri. Ne-am 
bucurat pentru faptul că la finalul primului stagiu de 
internship unul din cei 12 tineri a fost angajat în 
firma gazdă, 3 tineri au continuat în mod voluntar 
colaborarea cu firmele iar 5 și-au găsit loc de 
muncă în alt domeniu. ”
CIOBANU Carmen 

”Această experienţă mi-a adus în primul rând curaj, încredere în forţele 
proprii şi m-a făcut să înţeleg cât de importantă e comunicarea. Cu 
siguranţă am fost un grup deschis ideilor şi experienţelor noi.
În cadrul cursului de promovare prin Social Media am învăţat punctele tari 
si slabe într-un proiect ce trebuie le să cunoşti înainte de a-ţi prezenta 
produsul şi mai ales felul în care exprimi, nu ceea ce exprimi într-o 
discuţie.”
Participant - VINŢAN Florina 

Rezultate și Impact:
• 12 tineri participanți la 
cursul de dezvoltare 
personală și 
promovare prin Social 
Media;
• 12 tineri au participat 
la primul program de 
internship;
• 3 tineri au participat la 
al doilea program de 
internship;
• 1 participant a fost 
angajat de firma gazdă; 
• 3 participanți au continuat 
colaborarea voluntară cu 
firmele-gazdă;

YouPromote Business

dezvoltarea resurselor umane

Perioadă de implementare: octombrie 2012 – septembrie 2014
Finanţator: Comisia Europeană prin programul Leonardo da Vinci
Parteneri: South Nottingham College of Further Education (solicitant), Marea Britanie;
Centreo Studi Formazione Orientamento – Italia;
Berusförderungsinstitut Wien – Austria;
Analog Data Cable Consult AS -  Norvegia;
EUROPANORAT GmbH – Germania;
ETIC- Tehnical School of Image and Communication - Portugalia
Coordonator: CIOBANU Carmen
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„Proiectul nostru a venit ca un răspuns la lipsa de informare legată de modelele de 
dezvoltare economică inovatoare în rândul tinerilor și al elevilor de liceu. Atelierele de 
lucru în limba engleză au contribuit la îmbogăţirea cunoștinţelor de economie și au 
dezvoltat competenţele de limbi străine ale tinerilor participanţi la proiect.
În plus, atelierele de lucru au contribuit la schimbarea comportamentului tinerilor, 

aceștia devenind mai creativi, mai activi, încrezători în sine și capabili să-și planifice 
activităţile zilnice cu ajutorul exemplelor de bună practică.”

KULCSÁR Orsolya

“Proiectul a fost foarte util și a contribuit la creșterea gradului de 
conștientizare privind oportunităţile existente. Atelierele de lucru au avut 

efecte pozitive, deoarece mi-au dezvoltat competenţele lingvistice, 
respectiv am devenit mai deschisă și mai încrezătoare.” 

ORBÁN Eszter, voluntară

Rezultate și Impact: 
• Desfășurarea celor 10 ateliere de lucru în limba engleză la sediul Fundației Civitas. 

Responsabilul de proiect și responsabilul de specialitate (profesoară de limbă engleză) au 
urmărit și au sprijinit activitatea tinerilor în colectarea informațiilor și exemplelor de bune 
practici. 
• Editarea, publicarea broșurii.
• Desfășurarea celor 2 sesiuni de prezentare de către voluntarii Fundației, cu sprijinul 
responsabililor de proiect.

Colectare� s� diseminare�
modelelor d� d�voltar� economic� inovatoar�
î� rându� tinerilor

,


Perioada de implementare: iunie – septembrie 2013
Finanţator: Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc 
Coordonator: KULCSÁR Orsolya 

dezvoltarea resurselor umane
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„Activitățile de voluntariat la Fundația Civitas a fost întotdeauna o 
plăcere pentru mine. Mă bucur de fiecare dată când pot ajuta pe alții. 
Cu ocazia fiecărui eveniment (Festivalul Fructelor, Ziua Societății 
Civile, întâlnirile voluntarilor) am petrecut momente de neuitat și am 
găsit prieteni adevărați.”
Fülöp Ágnes

Experiență. Dispoziție bună.
Prieteni. Trăire. Distracție.
Pál Fruzsi

„Am derulat practica profesională (voluntariat) la Fundaţia Civitas, 
unde am participat la planificarea activităţii fundaţiei în cadrul 
Târgului AGRARIA, la promovarea, și sesiunile de informare cu privire 
la evenimentul respectiv. A fost un eveniment interesant si plin de 
experiențe frumoase.”
Borsos Emőke

Pentru că suntem adepții dezvoltării personale și profesionale atât a angajaților, cât și a 
tuturor colaboratorilor noștri, avem o considerație specială față de voluntarii din cadrul 
Fundației Civitas pentru Societatea Civilă. 
Apreciem ajutorul lor de fiecare dată când sunt disponibili să ni-l ofere și suntem bucuroși să 
legăm relații de colaborare de durată medie sau lungă. În anul 2013 am avut ocazia să 
cunoaștem mai mulți voluntari dedicați, care ne-au ajutat atât în munca noastră cotidiană, cât 
și în cadrul evenimentelor organizate de Fundația Civitas. 
Ne bucurăm că în anul 2013 au început demersurile ca voluntariatul să fie recunoscut ca 
experiență profesională și că acesta a devenit un proces de dezvoltare pentru toți actorii 
participanți: atât pentru voluntari, cât și pentru angajatori. 

Voluntariat

Vă mulţumim, dragii no�tri, 
         pentru ajutor, susţinere �i dedicare!
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21 ianuarie 2013 - Miercurea Ciuc 
Forum internaţional legat de Programul 
de dezvoltare a Munţilor Harghita

27-28 februarie 2013 - Fehérgyarmat 
(Ungaria) 
Seminar „Fața Sătmarului”
Este vorba de un proiect implementat 
de HROD-Centrul de Dezvoltare 
Economică și Socială Comunitară, în 
care Civitas a fost partener, și se referă 
la dezvoltarea unui sistem de 
certificare al calității pentru produsele 
și serviciile tradiționale locale din 
regiunea județului 
Szabocs-Szatmár-Bereg din Ungaria

17-18 aprilie 2013 - Bruxelles, Belgia 
LEADER Event 2013: Building Bridges 
for the Future

26 aprilie 2014 – Cluj Napoca
Conferința Dezvoltarea rurală în 
perioada 2014-2020: lecţii învăţate şi 
perspective de dezvoltare în cadrul 
târgului AGRARIA

3-5 mai 2013 – Târgu-Mureș 
Conferința Economia Albastră

9 mai 2013
Ziua Civilă în Odorheiu Secuiesc

10 iunie 2013 – Locodeni 
Întâlnirea organizaţiilor şi instituţiilor 
din domeniul social din Ţinutul 
Secuiesc

3-4 octombrie 2013 - Budapesta
Conferință internaţională Hidden 
Treasures in Europe, Active women 

31 octombrie 2013–1 noiembrie – 
Bucureşti
Conferința România Rurală după 2014, 
organizat în cadrul Târgului Indagra

9–10 decembrie 2013 – Palatul 
Parlamentului, București
Forumul Național al Organizațiilor 
Neguvernamentale 2013

Conferinte si evenimente
ale anului 2013

, ,

32     Civitas • raport anual 2013



   MANAGEMENT DE PROIECTE             
      PLANIFICAREA AFACERII
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Anul 2013 a fost pentru Fundația Civitas unul 
plin de creativitate și idei sustenabile pentru 

comunitățile în care activează. Prin intermediul 
cursurilor acreditate de perfecționare sau 
inițiere, ne-am dorit să deschidem noi căi 
de dezvoltare pentru participanții noștri și 
să le oferim o șansă în plus pentru 

dezvoltare. Astfel, în anul 2013, am furnizat 
următoarele programe de formare: 

• Manager de proiect;
• Competențe informatice;

• Implementarea planului dezvoltare locală; 
• Funcționarea GAL și evaluarea proiectelor;
• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale; 
• Stimularea acțiunilor și proiectelor de cooperare; 
• Pregătirea finanțărilor în cadrul PAC 2014-2020;
• Marketingul produselor locale;

Ne-am bucurat să lucrăm cu oameni dornici de a afla 
lucruri noi, de a aduce o schimbare în comunitățile din 
care fac parte. Ne putem mândri cu un număr de peste 
280 de persoane cu care am avut ocazia să lucrăm și 
să-i ajutăm în implementarea ideilor acestora și de a le 
face sustenabile. 

Prin astfel de activități, ne convingem tot mai mult de 
importanța dezvoltării resurselor umane drept o cale a 
dezvoltării sustenabile a unei comunități.

Fundatia Civitas
       în calitate de formator

,
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Anul 2013 a fost un an productiv, firma 
îmbogățindu-și portofoliul printr-un număr 

mare de proiecte depuse, dar și prin câteva noi 
colaborări importante în sfera de management al 

investiției.
Atât din punct de vedere al numărului de proiecte cât 

și din punct de vedere al specificului acestora 
caracterizat de diversitate, Civitas Consulting a câștigat 

foarte mult la capitolul experiență și expertiză. 
În anul 2013 firma și-a extins activitatea, printre serviciile 

oferite numărându-se:
- Servicii de instruire în domeniul Managementul Proiectelor;

- Elaborarea de strategii de dezvoltare locală pentru comune;
- Servicii de consultanță în elaborarea de cereri de finanțare pentru 

ajutor nerambursabil din fonduri europene și guvernamentale, 
coordonarea/realizarea de documentații pentru proiecte supuse 

finanțării; 
- Elaborarea de analize cost-beneficiu și proiecții financiare;

- Servicii de management în implementarea proiectelor;
- Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice.

În anul 2013 au fost depuse un număr de 21 de proiecte, atât la nivel 
european, cât și la nivel guvernamental, 9 dintre acestea având beneficiari 
publici. Beneficiarii proiectelor fac parte în totalitate din regiunea Nord-Vest 
a țării, printre județe numărându-se: Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud. Procentul 
de eligibilitate a fost de 95%, iar cel de selecție de 95%, o parte dintre 

acestea fiind încă în evaluare.
În prezent, Civitas Consulting oferă consultanță în implementare, 
managementul investiției și asistență atât pentru beneficiari publici, cât și 
beneficiari privați în cadrul a 21 de proiecte. Aceste proiecte au fost finanțate 
prin intermediul măsurilor 322 d), 125 b), 125 c), 313, 322, 121, 112, 41.143, din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. 

Civitas
Consulting
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BOJAN Raluca Dorina 

2013 a însemnat pentru mine anul reîntoarcerii în cadrul 

echipei Civitas Consulting, echipă care a devenit între timp 

mai numeroasă şi cu experienţă pe diverse arii.

De asemenea, 2013 a fost atât anul provocărilor 

profesionale, fiind implicată în scrierea şi 

implementarea unor proiecte diferite ca structură şi 

concept de cele din 2012, cât şi al întăririi şi redefinirii 

unor cunoştinţe vechi. 

FERENȚ Paul Andrei
Experiența acumulată în anii petrecuți la Civitas Consulting mi-a oferit 

ocazia de a mă bucura de transpunerea în rezultate fizice (drumuri 

asfaltate, cămine culturale dotate etc.) a numeroaselor dosare pline cu 

hârtii pe care o întreagă echipă muncește ani la rând. Pot spune că 

acest aspect este un factor de motivare suplimentar și mi-a întărit 

nădejdea că munca noastră are o utilitate reală în dezvoltarea 

rurală. De asemenea, pot spune că echipa din care fac parte a 

câștigat foarte mult în ceea ce privește nivelul de expertiză, 

reușind în același timp să aibă un nucleu de personal stabil.

DUNCA Ileana Anul 2013 a fost pentru mine un an provocator pe plan profesional. Lucrând în cadrul Civitas Consulting am învățat multe lucruri noi legate atât de scrierea și implementarea proiectelor, cât și despre oameni și relațiile dintre aceștia. Am avut parte de ajutor și încredere din partea echipei, lucru care m-a determinat să fiu mai încrezătoare în forțele proprii și să mă simt în stare să răspund de anumite sarcini. Atât echipa din care fac parte cât și rezultatele pozitive pe care le-am avut în urma scrierii și implementării proiectelor reprezintă un factor motivant al activității mele de zi cu zi. 

SURULESCU Mara Silvana

Anul 2013 a fost primul an întreg în cadrul Civitas Consulting. Dezvoltarea 

continuă, atât pe plan profesional cât și pe plan personal sunt foarte 

importante pentru mine, iar anul 2013 a fost din acest punct de vedere un 

an al dezvoltării. Încă de pe băncile facultății mi-am dorit să lucrez 

într-un colectiv tânăr, dinamic și experimentat, lucru de care am avut 

parte din plin la Civitas Consulting. Diversitatea activităților care au loc 

în cadrul firmei mă motivează în fiecare zi, iar relația cu clienții, 

eligibilitatea proiectelor și relația cu colegii îmi dau un plus de 
încredere în activitatea mea de zi cu zi.
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Ajutor acordat de către Fundația Civitas pentru 
Societatea Civilă în vederea elaborării Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin: 

1. Grupul de lucru LEADER;
2. Grupul de lucru Dezvoltare 
economică în spațiul rural

Comitet monitorizare PODCA
(PNDR 2007-2013)

Comitetul Regional de Planificare 
Strategică 2014-2020

Ruralnet - www.ruralnet.ro
Se doreşte ca Ruralnet să devină o voce demnă de luat 
în seamă şi un partener al Ministerului Agriculturii 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.

Pannonforrás - 
www.pannonforras.hu
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 PannonForrás.

Parteneriatul Social Local - 
Odorheiu Secuiesc – www.sansz.ro
În anul 2002 câteva organizaţii şi instituţii din Odorheiu 
Secuiesc au înfiinţat 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 aflaţi în 
dificultate, cu nevoi de informare, precum şi alte 
activităţi.

Parteneriat pentru ajutorare a 
sinistraților -  
www.erdelymentocsoport.hu
Ideea înființării Echipelor de Salvare „Transilvania” s-a 
născut în urma experienţei acumulate în decursul 
colaborării pentru ajutorarea sinistraților de inundații. În 
iunie 2010 mai multe organizații din Transilvania au 
iniţiat o acţiune de colaborare interorganizaţională în 
scopul ajutorării sinistraților din România și Ungaria. 
Colaborarea noastră sub formă de rețea constă în 
salvarea, ocrotirea și ajutorarea oamenilor și 
comunităților sinistrate.

Asociaţia Naţională a Birourilor de 
Consiliere pentru Cetăţeni - 
www.robcc.ro
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 38 organizaţii neguvernamentale 
care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi 
puncte de lucru mobile în peste 60 de localităţi urbane 
şi rurale din ţară.

Parteneriat pentru dezvoltarea 
durabilă a comunităţilor unitariene 
rurale
Proiectul Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităţilor unitariene rurale, lansat în anul 2005, s-a 
transformat din anul 2010 într-o rețea de parteneriate. 
Astfel, pe baza unei hotărâri comune a membrilor rețelei 
se continuă cooperarea profesională, ceea ce constă în 
întâlniri ordinare, consiliere profesională în scrierea și 
managementul proiectelor, organizare de evenimente 
comunitare, organizarea de training-uri pentru membrii 
comunității.

Activitatea în reţea și Grupuri de lucru
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Donaţii, sponsorizări
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Cheltuieli cu personalul

60%

Cheltuieli cu 
lucrări şi servicii

21%

Alte cheltuieli

10%

Cheltuieli 
din activităţile 
economice

3%

Cheltuieli
administrative şi 
de infrastructură

6%



Finantator i

Agenția Regională de Plăți
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Comisia Europeană 
prin programul Leonardo da Vinci

Consiliul Local al Municipiului 
Odorheiu Secuiesc 

Fondul Norvegian prin intermediul 
Innovation Norway Nemzeti Kulturális Alap 

Uniunea Europeană prin 
Instrumentele Structurale POSDRULIA e.V. – Jugenddorf Lokod 

Consiliul Județean Harghita 

Fundaţia Româno-Americană

Bethlen Gábor Alap 
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Aducem mulțumiri speciale partnerilor și colaboratorilor 
noștri!

PARTENERI Asociația LEADER Valea Nirajului; Asociația Centrul 
pentru Politici Publice (CENPO), Cluj-Napoca, România; Asociația 
Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a Italiei (ELPENDÚ), 

Italia; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia 
Transilvaniei”, Cluj; Asociația Fermierilor Maghiari din Regiunea 
Odorhei; Asociația MÜTF; Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület; 

Centrul de Asistență Rurală Timișoara (CAR), Timișoara ; Centrul de 
Resurse pentru Organizații Non-profit din Oltenia – CRONO, 

România; Centrul Regional de Formare Profesională din 
Békéscsaba, Ungaria; Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic; 

Cooperativa Agricolă Miere de Câmpie; Direcția Agricolă și 
Dezvoltare Rurală, Cluj ; Direcția Generală de Asistență Socială și 
Copilului Harghita; Filiala din Târgu Mureș a Fundației Sapientia; 

Fundația Comunitară Cluj; Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc; 
Fundația "Stamen Grigorov", Sofia, Bulgaria; Fundația Élő Szövet; 

Fundația Peron Music Alapitvány; Fundația Szent Gellért 
Alapitvány; Fur Menschen in Not Gem. n. Friedrich-Wolter-Stiftung

GAL Țara Secașelor; GAL Câmpia Transilvaniei; GAL 
Homorod-Rika-Târnava; GAL Țara Năsăudului; GAL Someș 
Transilvan; GAL Zona Sătmarului; GAL “Asociația Angustia 

Egyesület”; GAL Valea Crasnei și Barcăului; GAL Sud-Vest Satu 
Mare; Microregiunea Hârtibaciu; Grupul de Acțiune Locală „Hajt a 

csapat”, Ungaria ; Laendliche Erwachsenenbildung Thueringen e.V. 
(LEB), Germania; Landelijke Gilden vzw, Belgia; Primăria Lupeni, 

Harghita; S.C. DC COMMUNICATION S.R.L., București; S.C. 
Develoconsult S.R.L., Odorheiu Secuiesc; S.C. ELLA SOLUTIONS 

S.R.L., Odorheiu Secuiesc; S.C. Magna 2002 S.R.L.; S.C. Structural 
Consulting Group S.R.L.; SFOF-Djursland, Danemarca; Societatea 

Națională de Cruce Roșie Filiala Județului Covasna; TechSoup 
România; The Vocational Training Institute Vienna, Austria; 

Universitatea Babeș - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe 
Politice, Administrative și ale Comunicării; Pensiunea Kiraly, 

Rimetea, jud. Alba; SC Food Transilvania Market SRL; Asociația 
Clusterul Agro Food IND Napoca; Clinica stomatologică MB Dental, 

Cluj-Napoca; Empiric3, Cluj-Napoca; Buzz News, Cluj-Napoca; 
Mystirious Spa, Săvădisla, Cluj; Musai Travel, Cluj-Napoca; Portalul 

Evenimente in Cluj; SC Lineart SRL 

Colaboratori
Hălășanu Vasile – consultant de specialitate – OTL Botoșani; Hosu 

Ioan – consultant, trainer – Facultatea de Științe Politice, 
Administrative și ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca; Kaján Júlia – 

auditor financiar; László Edit – expert contabil; Péter Mária – 
expert contaabil; Pop Daniel – consultant de specialitate CENPO; 

Pop Florin – consultant de specialitate; Ursa Alex – director 
executiv Netlogiq Cluj; Szilágyi Csaba – consultant de specialitate – 

Fundația Wolter



Consiliul Director: 

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
KISS Emese – director economic
BADEA Cristina – expert contabil
INCZE Zsuzsanna – director de programe
BATRÎN Anna – asistent de proiect
KIRÁLY Annamária – managerde proiect
CIOBANU Carmen – coordonator de proiect
FILIP Valentin Ciprian – manager de proiect
DOBÂRTA Ana-Maria – Coordonator de proiect
KÁDÁR Imola – asistent administrativ
LISTEȘ Dan – asistent de proiect
GĂISEANU Raluca – asistent de proiect

Echipa biroului din Odorheiu Secuiesc:

ORBÁN Árpád – director regional 
BÁLINT Mária Magdolna – asistent de proiect 
BARTHA-PÁL Csaba – coordonator de proiect 
DÉNES Lajos-Géza – responsabilfinanciar 
KIS Zoltán – coordonator proiect
MIHÁLY István – coordonator proiect 
PAKOT Mónika – coordonator proiect 
KULCSÁR Orsolya – asistent proiect



CONTACT:

4000739 Cluj-Napoca
Amos Frâncu, nr. 6
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555
E-mail: office@civitas.ro

535600 Odorheiu Secuiesc
Str. Solymossy, nr. 29
Tel/Fax: +40-266-218.481
E-mail: office.udv@civitas.ro

Centrul Regional de Formare şi Dezvoltare Antreprenorială
400073 Cluj-Napoca
Str. Amos Frâncu, nr. 6/1
Tel: +40-264-590.554
Fax: +40-264-590.555

www.civitas.ro
www.ongcluj.ro
www.sansz.ro
www.traditifructe.ro
www.festivalulfructelor.ro
www.antreprenoriat-rural.ro
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