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ANUNŢ 

 

 

Asociația obștească ”Caroma Nord” anunță Concurs de Miniproiecte pentru grupurile de iniţiativă din 

satele Ciolacu Nou, Pîrliţa, Singureni, Cajba și Elizaveta în cadrul proiectului ”Responsabilitate şi 

parteneriat prin implicare în comunitate” 

 

OBIECTIVELE CONCURSULUI: 

 

 De a mobiliza și implica cetățenii în identificarea și soluționarea problemelor locale; 

 De a consolida capacitatea adolescenţilor şi tinerilor de a-şi reprezenta semenii în procesul de 

luare a deciziilor în comunitate. 

 De a susţine iniţiativele comunitare, care ar contribui la dezvoltarea unei societăţi responsabile, 

bazate pe participare, cetăenie activă şi Drepturile Omului şi care ar provoca coeziunea socială 

 

BENEFICIARI: 

Grupuri de tineri, adolescenți, persoane în etate, femei, implicate în activități comunitare. 

 

CRITERII DE SELECTARE: 

 

Vor fi acceptate proiecte vor demonstra: 

 Implicarea și consultarea comunității în vederea identificării priorităților locale și formularea 

inițiativei de proiect;  

 Promovarea participării reale a tinerilor la luarea deciziilor la nivel local, 

 Combaterea excluderii şi integrarea sociala a persoanelor dezavantajate, 

 Exprimarea libera a opiniilor, dezvoltarea comportamentelor responsabile. 

 

Prioritate vor avea proiectele care: 

 Conţin idei bazate pe interesele şi necesităţile tinerilor/altor grupuri dezavantajate. 

 Implica mai mulţi parteneri comunitari în realizare (administraţia locală, agenţi economici, 

familie, şcoală, grădiniţa, etc). 

 Sunt integrate cu alte activităţi ale instituţiilor locale. 

 

PREZENTAREA PROPUNERILOR DE MINIPROIECTE: 

Formularul cererii de finanţare este anexat la acest anunţ. 

Proiectul prezentat va fi descris pe cel mult 5 pagini. 

Propunerea de proiect urmează să fie prezentată în format elecronic și expediată la adresa 

caroma_pirlita2002@yahoo.com sau într-un plic închis la sediul AO „Caroma Nrd”: mun. Bălți, str. 

Pușkin38, bl.5, of. 509. 

Data limita de depunere a proiectelor: 10 martie 2016, ora 17.00. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate la telefonul: 0231/92237. 
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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

Descrierea competiției 

Concursul de miniproiecte are ca misiune recunoașterea tuturor inițiativelor luate pentru îmbunătățirea 

vieții în satele Ciolacu Nou, Pîrliţa, Singureni, Cajba și Elizaveta în cadrul proiectului ”Responsabilitate 

şi parteneriat prin implicare în comunitate” și aduce un plus de vizibilitate celor mai bune initiative 

comunitare. 

Organizarea evenimentului, jurizarea, precum şi premierea celor mai bune iniţiative sunt realizate de 

membrii echipei “Caroma Nord” în parteneriat în parteneriat cu primăriile Singureni, Cajba, Pirlița, 

Ciolacu Nou și Elizaveta. 

Participanți 

Grupuri de tineri, adolescenți, persoane în etate, femei, implicate în activități comunitare. 

 

Eligibilitatea proiectelor 

Sunt eligibile proiectele care au fost depuse pînă la 10 martie 2016, ora 17:00. 

Proiectul este, prin definitie, un set de actiuni sau activitati planificate, delimitate in timp, care urmaresc 

atingerea unor obiective, cu un buget calculat. 

Participantii trebuie să aibă capacitatea de a acționa, conform statutului propriu, în domeniul căruia i se 

adresează proiectul. 

Drepturi si obligatii 

Participantii au urmatoarele drepturi: 

a) să participe la Concurs fară niciun fel de taxe; 

b) să inscrie în competiţie unul sau mai multe mini-proiecte fară a li se percepe niciun fel de taxe. 

 

Participanții au urmatoarele obligatii: 

a) să respecte Regulamentul concursului şi deciziile juriului; 

b) să pună la dispoziţia organizatorilor sau a juriului, daca este cazul, documente suplimentare care 

să detalieze informaţiile din formularul de înscriere.  

 

Criterii de Jurizare 

Proiectele înscrise în cadrul concursului vor fi evaluate de către membrii juriului dupa 4 criterii 

obligatorii:  

1. Relevanța obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile concursului; 
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2. Resurse umane suficiente şi competente pentru implementarea proiectului; 

3. Conţinutul cererii de finanţare, rezultate clare şi realiste corelarea bugetului propus cu activitatile 

planificate; 

4. Impactul proiectului asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului. 

 

Procesul de jurizare 

Organizatorii Concursului vor anunța componența completă a juriului înainte de începerea perioadei de 

jurizare. 

Procesul de jurizare se va desfășura în doua etape: 

1. Evaluarea și notarea proiectelor  

2. Evaluarea și notarea proiectelor câștigătoare pentru stabilirea câștigatorului. 

Tipuri de premii 

În cadrul concursului se acordă următoarele tipuri de premii: 

Premiu Mare: se acordă proiectului care a obținut cel mai mare punctaj în etapa de evaluare/ jurizare. 

Premiile I, II si III: se acordă primelor trei proiecte care au obtinut cel mai mare punctaj în cadrul fiecărei 

secțiuni. 

Premiile vor fi acordate la Festivitatea de premiere a Concursului, sunt onorifice și nu au un 

echivalent material. 

 

Bugetul  

Mărimea maximă a mini-grantului nu va depăși 1600 USD per proiect, fiind încurajată identificarea 

surselor locale de co-finanțare.  

 

Prezentarea propunerilor de miniproiecte: 

 

Proiectul prezentat va fi descris pe cel mult 5 pagini. Propunerea de proiect urmează să fie prezentată în 

format elecronic și expediată la adresa caroma_pirlita2002@yahoo.com sau într-un plic închis la sediul 

AO „Caroma Nrd”: mun. Bălți, str. Pușkin 38, bl.5, of. 509. 

 

Data limita de depunere a proiectelor: 10 martie 2016, ora 17.00. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate la telefonul: 0231/92237. 
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FORMULAR – CERERE 

 

Notă:  Cererea urmează să fie scrisă la computer. 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

A.  Descrierea grupului (maximum 
1
/2 de pagină) – se acordă 15 puncte 

1. Istoria şi scopul constituirii grupului.  

2. Echipa de implementare a proiectului. 

3. Adresa completă, telefoanele de contact şi adresa electronică (e-mail) a grupului. 

4. Numele liderului tînăr a proiectului. 

B. Argumentarea proiectului (maximum 1 pagina) – se acordă 25 puncte 

1. Descrierea problemei şi justificarea proiectului (De ce este nevoie de un asemenea proiect?). 

2. Scopul proiectului. 

3. Obiectivele proiectului (maximum 3 obiective, măsurabile, realiste, realizabile, specifice şi fixate 

in timp) 

C. Strategia şi metodele de implementare (maximum 2 pagini) – se acordă 35 puncte 

   1. Descrierea activităţilor 

 Denumirea activităţii  

 Numărul şi categoria beneficiarilor 

 Rezultate concrete aşteptate 

   2. Planul de lucru după următorul model: 

Nr. 

d/o  

Denumirea activităţii  Perioada Responsabil 

1    

2    

D. Evaluarea şi durabilitatea proiectului (maximum 
1
/2  de pagină) – se acordă 25 puncte 

1. Metodele şi criteriile de evaluare 

2. Continuitatea proiectului: ce veţi intreprinde după finisarea finanţării din partea organizatorilor 

acestui concurs.  

2-3 idei concrete despre dezvoltarea activităţilor grupului vostru în acest sau alte domenii. 

ANEXA 1: BUGETUL PROIECTULUI  (pe foaie separată) 

1.  Bugetul trebuie întocmit pentru fiecare activitate dupa următorul model:  

Nr. 

d/o 

Categoria de cheltuieli Unitatea de 

măsură  

Cantitatea Cost 

Unitar 

Total 

1. Denumirea activităţii     

 ...     

 Sub-total     

2. Denumirea activităţii     

 ...     

 Sub-total     

 Total     
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