
               

 

Ghidul aplicantului 

Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT 
anunță concurs pentru selectarea a 10 localități în cadrul proiectului „Sporirea 

transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin 
implementarea politicilor participative”. 

Context:  

Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-lor din Moldova CONTACT 

implementează în perioada februarie 2018 – ianuarie 2020 proiectul „Sporirea 

transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea 

politicilor participative”, finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite 

(UNDEF). 

Scopul proiectului: 

Proiectul își propune creșterea nivelului de transparență în activitatea autorităților 

publice  locale prin elaborarea, promovarea și adoptarea  în mod participativ a politicilor 

publice locale,  elaborarea și implementarea  unor planuri locale de aprofundare a 

transparenței și de asigurare a accesului cetățenilor  la informațiile de interes public.  

Conținutul activităților din proiect: 

În cadrul proiectului 10 comunități din toate zonele Republicii Moldova vor fi susținute 

pentru a  impulsiona activitatea grupurilor locale de cetățeni activi, a elabora, adopta și 

implementa  cu participarea cetățenilor a  planurilor  locale de aprofundare a 

transparenței și accesului la informație.  

Atât organizațiile societății civile, grupurile de cetățeni activi, cât și autoritățile publice 

locale vor fi încurajate să utilizeze metode și instrumente moderne de implicare a 

publicului în procesul decizional, de sporire a responsabilității APL și creștere a 

activismului civic al locuitorilor comunităților beneficiare.  

Localitățile care vor deveni partenerei ale proiectului vor obține următoarele beneficii: 

 planuri locale de aprofundare a transparenței și de asigurare a accesului 
cetățenilor la informațiile,  elaborarea cu ajutorul facilitatorilor proiectului, care ar 
face comunitatea mai comunicativă, APL mai deschise pentru cetățeni și mai 
atractive pentru potențiali donatori; 

 minigranturi orientate spre susținerea activităților stipulate în planurile de 

transparență și acces la informație; 



 instruiri, consultanță,  și coaching  pentru ONG-uri, grupuri de inițiativă și APL din 

partea facilitatorilor proiectului în domeniul transparenței și accesului la 

informație; 

 acțiuni pregătite și desfășurate cu sprijinul facilitatorilor proiectului, menite să 

crească nivelul de participare a cetățenilor în procesul de elaborare, 

implementare și monitorizare a politicilor publice locale (campanii de informare și 

sensibilizare, audieri și dezbateri publice, adunări cu cetățenii etc.). 

 practici avansate diseminate în cadrul unui concurs pentru cea mai transparentă 

primărie și cea mai incluzivă comunitate.   

Criterii de eligibilitate 

La concurs din partea comunității pot aplica: 

 ONG -uri create la nivel local care activează în comunitățile aplicante. 

 APL 

 Grupuri locale  de inițiativă*  

Notă: Prin grupuri locale  de inițiativă se subînțelege orice grup de cetățeni creat în localitate 

pentru promovarea unor idei și desfășurarea unor  acțiuni care urmăresc să producă o 

schimbare socială  pozitivă în comunitate. Un proces-verbal (scrisoare de confirmare ori listă a 

membrilor) de creare a grupului ar fi un indiciu că grupul, deși este informal, dispune de un act 

de legitimitate.  

Important:  

 ONG-urile și/sau grupurile locale de inițiativă care vor aplica în numele 

comunității vor prezenta  și o scrisoare de susținere (sau un acord de colaborare, 

formă liberă) din partea primăriei  locale.  

 În cazul în care din partea comunității vor aplica   autoritățile publice locale, odată 

cu aplicația va fi depusă și o  scrisoare de susținere sau un acord de parteneriat 

dintre APL și ONG-ul local sau grupul de inițiativă. 

Comunități eligibile 

 Sunt eligibile comunități (sate, comune, orașe) cu un număr de populație între  

5000-10 000 de locuitori.  

 în mod prioritar vor fi susținute comunitățile care nu a avut sau au o experiența 

mică în realizarea proiectelor de promovare a transparenței și accesului la 

informație, dar  care doresc să promoveze aceste principii în activitatea lor. 

 

Condiții de participare 

 

Doritorii de a participa la proiect  urmează  să completeze formularul de aplicare. 

Formularele vor fi depuse în limba română sau rusă la adresa de e-mail: 

lilia.porumb2017@gmail.com  cu subiectul: „Participare la concursul de transparență”. 

mailto:lilia.porumb2017@gmail.com


NB: Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea 

formularelor. În lipsa acestuia, Centrul CONTACT nu poartă răspunderea pentru formularele 

expediate, dar care nu au fost recepționate. 

 

Dosarele vor include: 

1. Formularul de aplicare completat.  

2. Pentru ONG-uri – copia certificatului de înregistrare. 

3. Pentru grupurile de inițiativă proces-verbal (scrisoare de confirmare ori listă a 

membrilor). 

4. Scrisori de susținere sau acorduri de parteneriate. 

NB: Anexaţi orice alt document care considerați că sprijină cererea dvs.  

Procedura de selectare 

 

Ofertele  vor fi examinate conform următoarei proceduri: 

- Centrul CONTACT va efectua o examinare inițială a formularelor de aplicare, pentru a 

verifica ralierea acestora la obiectivul general al concursului și la condițiile de 

eligibilitate; 

- După examinarea inițială, membrii comitetului de experți vor selecta zece comunități 

învingătoare conform următoarei grile: 

Grila de  selectare 

Nr. Criteriu Punctajul 

1. Argumentarea necesității elaborării unui plan local  de transparență 

și acces la informație în comunitate. 
15 

2. Viziunea aplicatului vis-a-vis de  structura planului local de 

transparență și acces la informație. 
20 

3. Nivelul de implicare şi rolul organizaţiilor aplicante în realizarea 

planurilor locale de transparență și acces la informație. 
40 

4. Gradul de motivaţie a aplicatului de a participa în proiect. 25 

 Punctaj maxim    100 

 

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 18 februarie 2018, ora 00:00. 

Dosarele incomplete sau depuse după data-limită nu vor examinate. 

 

Pentru informații suplimentare: 022 233948, 233947 sau 068386664, 

lilia.porumb2017@gmail.com. Persoana de contact – Lilia Porumb, coordonator de 

proiect.  
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