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Î N  AC E S T  N U M ĂR
ExpErinţă comunitară: 
 uBuntu.com
 concurs pentru elaborarea Sloganului si Logotipului aliantei ccaii din republica moldova
 pasi necesari pentru angajarea specialistilor regionali 
 o carte pentru fiecare centru comunitar
 resurse utile cu referinta la asociatii de centre comunitare 
 centrul “inFonEt“ - usa deschisa pentru toti
noutăţi ELEctronicE: 
 avg Free System - un nou antivirus open Source
 pentru toti care ati pierdut informatia din calculator
 Google va face traduceri instantanee
 Web  oferit prin autobuze
 Google ar putea salva lumea...devenind negru
 cum sa asculti muzica pe internet
oportunităţi dE FinanţatE
 competitie pentru finantarea participarilor la seminare.... Fundatia Soros-moldova
 nEd Grants program 2007
 Formare animatori pentru centre de Vacanta
 concurs: “noi, Generatia mileniului iii“

Buletinul informativ accaii moldova apare cu suportul financiar al Fundaţiei Soros moldova în 
cadrul proiectului: „dezvoltarea durabilă a ccaii prin consolidarea capacităţilor organizaţionale 
a alianţei ccaii din republica moldova”

CD-uri LINUX UBUNTU pentru fiecare Centru Comunitar 

În Republica Moldova găsirea de programe Open Source este problematică. Vă propunem o 
soluţie nouă pentru Centrele care doresc sa instaleze un sistem cu sursă deschisă uşor de 
utilizat. Pentru aceasta este necesar să contactaţi la adresa https://shipit.ubuntu.com/login. 
Completaţi formularul electronic pe care îl găsiţi în pagina web şi veţi primi, prin poşta 
obişnuită, într-o perioadă de mai puţin două saptămîni discuri cu Sistemul de Operare Linux 
UBUNTU - un sistem uşor de utilizat. Nu uitaţi să menţionaţi cîte discuri aveţi nevoie 5, 7, 10.  
Formularul va fi posibil de completat dupa citeva zile, la moment este in elaborare o noua 
versiune a acestui sistem. 

Sursa: www.ubuntu.com 
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centrul naţional de asistenţă şi informare a organizaţiilor neguvernamentale din republica moldova 
contact

În cadrul proiectului: 
 „dezvoltarea durabilă a ccaii prin consolidarea capacităţilor organizaţionale a alianţei ccaii din re-
publica moldova”

anunţă:

CONCURS DE LOGO şi SLOGAN
al ALIANŢEI CCAII din Republica Moldova 

Eşti ingenios şi creativ?
te pronunţi pentru dezvoltarea societăţii informaţionale în republica moldova şi doreşti să contribui la 
dezvoltarea durabilă a ccaii?

atunci elaborează cEL mai Bun LoGo şi cEL mai atractiV SLoGan!
 
trimite varianta electronica (desenul, schiţa sau descrierea) a logo-ului sau sloganului tău pe adresa 
vkoroli@contact.md sau expediază-l pe adresa: centrul naion contact, str. Bucureşti, 83, municipiul 
chişinău, md-2012 pîna pe 06.04.2007 şi fii gata de premii şi surprize!

La concurs pot participa cele 102 ccaii din republica moldova.

pentru detalii contactează:
Victor Koroli, 
coordonator proiect „dezvoltarea durabilă a ccaii prin consolidarea capacităţilor organizaţionale a 
alianţei ccaii din republica moldova”
tel. 23-39-46/7/8

participă la concurs.

Logo-ul şi Sloganul tău va fi cunoscute în toată republica!

CONCURS INTERN PENTRU ELABORAREA SLOGANULUI ŞI A LOGOTIPULUI 
ALIANŢEI CCAII 
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1. Va rugam sa consultati atent zona geografica in care este amplasat ccaii dvs.
 
2. urmatoarea etapa ar constitui-o consultarea cu colegii din ccaii vecine - 5-10, dupa caz, in functie 
de amplasarea geografica a ccaii. rezultatul acestor consultari ar trebui sa fie consensul privind de-
servirea ccaii lor de catre un specialist it regional.
 
3. La aceasta faza, va rugam sa discutati in grupul de 5-10 manageri ccaii din zona dvs. toate detaliile 
legate de conditiile contractule ale colaborarii cu specialistul it regional:
- ccaii care-l va angaja oficial
- cuantumul salariului pe care doriti sa-l oferiti specialistului it regional
- cum se compune aceasta suma: in functie de numarul de calculatoare care vor fi deservite; un 
anume coeficient sat/centru raional etc.
- termenul de incercare
- conditii speciale contractuale: obligatiile specialistului; termenii de reactionare la solicitarea dvs.; 
dupa caz, penalitati etc
- etc. etc.
 
4. urmatorul pas: anuntarea concursului regional pentru ocuparea postului de specialist regional. 
La deadline-ul stabilit intilniti-Va intr-un centru si intervievati candidatii care si-au depus dosarul si 
selctati persoana potrivita.
 
important! urmati consecutivitatea pasilor de mai sus pentru evitarea dificultatilor.
 pentru ce se face acest lucru?
FS-m va finanta in cel mai apropiat timp (orientativ - finele lunii aprilie-inceputul lunii mai) un proiect 
complex de instruire pentru operatorii de retea si specialistii it regionali. acest proces poate sa incea-
pa doar dupa ce ccaii vor delega/desemna cei 10-15 specialisti it regionali.
 
 reiesind din cele mentionate mai sus credem ca, cel tarziu, catre saptamana 17-21.04.2007 grupurile 
regionale de ccaii trebuie sa selecteze specialistul it regional, fapt despre care rugam sa informati FS-
m si pe noi.
multumim.

!!! - acest subiect este unul foarte important pentru asigurarea durabilitatii fiecaruii ccaii, in particular, 
si a accaii, in general. credem ca va fi unul foarte discutat - Va invitam si pe aceasta cale - sa dicutati 
subiectul pe toate retelele de comunicare electronice existente.
de asemenea, ne exprimam pe aceasta cale disponibilitatea de a va consulta si asista in elaborarea 
contractului/contractelor finale cu specialistii it regionali.

PASI NECESARI PENTRU ANGAJAREA SPECIALISTILOR REGIONALI
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O carte pentru centrele cOmunitare

Un ghid în limba engleză pentru toţi cei care doresc să extindă ideea de Centru Comunitar şi să se 
dezvolte este prezentată de către Organizaţia UNESCO  la adresa: www.unesco.org/webworld/cmc . 
În cadrul acestei cărţi veţi afla despre experienţa altor Centre similare din alte ţări. Este descrisă un 
exemplu pozitiv pentru toate Centrele şi anume posibilitatea de a realiza un radio comunitar utilizînd 
resursele  tehnice de care dispun Centrele CCAII din Republica Moldova.

AVG FREE SySTEM - UN NOU ANTIVIRUS OPEN 
SOURCE

protejarea datelor în calculator 
reprezintă o prioritate destul 
de importantă pentru fiecare 
persoană. 
aVG Free System edition este 
un ativirus nou şi destul de 
remarcat. Sistemele pe care le 
utilizăm la moment Kaspyrsky 
antivirus necesita o reînreg-
istrare anuală. aVG Free Sys-
tem dispune de o prioritate în 
lucrul său şi anume: poţi face 
update simplu şi nu necesită 
mult timp. poţi să faci scanarea  

Resurse Utile cu Referinta la Asociatii de Centre Comunitare

In mai multe state exista Asociatii care au drept obiectiv sumar informarea cetatenilor in domeniul 
Noilor Tehnologii Informationale. 
Va propunem citeva adrese care relateaza experienta altor Asociatii similare Aliantei Centrelor Co-
munitare de Acces la Informatie si Instruire din Moldova in care sunt indicate actiuni pe care le re-
alizeaza pentru informare in domeniul Noilor Tehnologii Informationale. 

http://www.telecentre.org/ 
http://www.euta.hu/
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=8971&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.itu.int/home/index.html
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Centrul „InFOnet”-uşa desChIsă pentru tOţI

    un factor important este ca în orice sat să ex-
iste un centru conectat la internet, unde fiecare 
din noi ar putea veni aici ca să se ocupe cu cea 
ce-a r dori şi le-ar fi pe plac. un astfel de centru 
este şi centrul „inFonEt”, al cărui coordonator 
este pelaghia traci – profesoară de informatică. 
În acest centru sînt 9 calculatoare şi toate sînt 
conectate la internet. 

     aici vin persoane de toate vîrstele pentru 
a lua o informaţie din internet, pentru a scrie o 
lucrare ştiinţifică, pentru a se juca şi pentru a lua 
cursuri de calculator.

   tinerii vin aici pentru a scoate o informaţie 
din internet şi a comunica prin internet, pentru a 
scrie referate şi lucrări ştiinţifice; copii vin la cen-
trul localităţii mai mult pentru a se juca în timpul 
liber.  aici am petrecut şi activităţi extraşcolare: 
„despre virusul Hiv şi Sida”, „Educaţie pentru 

viaţa de familie”, conferinţa ştiinţifică „noile 
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”. 

nici pentru profesori uşa nu este închisă- d-lor 
vin aici pentru a face planuri de lucru şi pentru a 
lua cursuri cum să se folosească de calculator.

   Existenţa acestui centru în satul taraclia are 
o importanţă dEStuL de mare, deoarece sătenii 
nu sînt nevoiţi să se deplaseze în altă localitate, 
pentru a face rost de toate aceste informaţii. 

    centrul „inFonEt!” este sprijinul de nădejde 
şi sponsorul ziarului liceului „Generaţia nouă”, 
deoarece acest ziar îşi ia începutul aici.

   reporterii au acces liber la calculatoare pen-
tru a-şi scrie articolele şi ideile.

   În centrul „inFonEt” redacţia ziarului îşi face 
întrunirile şi planul de lucru, nefiind dirijaţi de 
nimeni. pe lîngă toate acestea acest centru este 
un centru complex, deoarece pe lîngă cele 9 cal-

 

MARIANA B.-  
reporter 

şi în timpul lucrului, antivirul nu ia mult din energia de lucru a caluculatiorului. antivirusul scanează de 
asemenea şi poşta electronică şi programele aferente poştei electronice: mozilla thunderbird, outlook 
Express. 

pentru cei interesaţi de a instala un sistem antivirus opEn SourcE verificaţi adresa:
 www. free.grisom.com
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culatoare mai are şi un xerox, care ne ajută enorm în viaţa noastră şcolară.
   din anul 2004, cînd a apărut acest centru viaţa noastră („a mea, a ta, a tuturor”) s-a schimbat în bine: 

ne-am învăţat să lucrăm mai bine cu calculatorul, cu internetul, într-un cuvînt, ne place foarte mult 
LumEa caLcuLatoarELor şi încercăm să ne încadrăm în ea.

  astfel prin acest articol vrem să arătăm utilitatea şi importanţa centrului „inFonEt”, pentru noi 
sătenii, în special pentru generaţia viitoare.

  
mariana BoStan, clasa xi, reporter la ziarul „Generaţia nouă”

   

de multe ori in momentul cind lucrezi pe internet se intimpla ca pierzi informatia prin a o sterge.  Va 
propunem mai jos un program destul de bun pentru a fi utilizat in momentul cind pierdem informatia 
din internet. 
programul se numeste 
System Mecanic 5 Proffesional 

de asemenea programul creste viteza 
conexiunii la internet, gaseste si curata 
hdd-ul de fisiere vechi si nefolositoare.

Pentru toti care ati Pierdut informatia din calculator
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va FaCe traduCerI Instantanee

compania Google lucrează la elaborarea unui program ce va tra-
duce instantaneu fişierele de text în principalele limbi ale lumii. acesta ar putea, în viitor, să înlocuiască 
traducătorii specializaţi. Spre deosebire de alte programe similare, Google are în vedere să folosească şi 
reguli gramaticale.
http://stiri.acasa.ro/stiri/Google-va-face-traduceri-instantanee_--s46255.html

Web OFerIt prIn autObuze

autobuze echipate cu wi-fi ofera acces la continut web in tarile in dezvoltare in india rurala si unele 
parti din ruanda, cambogia sau paraguay, vehiculele ofera acces web calculatoarelor. in multe zone din 
tarile in dezvoltare este prea costisitor pentru a oferi conexiuni internet standard. tehnologiile wireless 
nu ajung in multe zone retrase. Fondatorul initiativei united Villages, amir Hassan afirma ca doreste sa 
ofere locuitorilor din aceste zone o mica parte din web in regim gratuit.

india rurala este interesata doar de 0.003% din oferta web.Ei doresc sa afle scorul la cricket, doresc sa 
vada imagini cu aishwarya rai sau sa asculte cele mai recente melodii din Bollywood. calculatorul satu-
lui este situat de obicei in magazinul local, iar in momentul in care autobuzul trece prin zona, paginile 
sunt actualizate. in cazul in care locuitorii doresc sa afle mai multe informatii decat cele setate standard 
pot sa plateasca o taxa pentru a primi informatiile cerute.
Sursa: Smartnews

 GOOGLE AR PUTEA SALVA LUMEA... DEVENIND NEGRU

un site ecologic afirmă că Google ar putea ajuta la salvarea lumii prin schimbarea de design. tot ce 
trebuie să facă Google este să-şi transforme pagina principală în negru. conform treeHugger.com, un 
monitor crt foloseşte în jur de 74 waţi pentru a afişa un ecran alb, însă foloseşte doar 59 waţi pentru a 
afişa fundale negre. deoarece există multe monitoare crt, 
multă energie este irosită prin afişarea fundalelor albe.

 În cazul în care Google, care realizează în jur de 200 mil-
ioane de cereri zilnic, afişează fiecare cerere timp de 10 
secunde, asta înseamnă că utilizează energie 550.000 ore 
zilnic.

Schimbarea designului în negru ar economisi în total 15 
waţi. În cazul în care un sfert dintre calculatoarele lumii 
sunt de tip crt, şi calculând 10 cenţi KW/ore, asta înseamnă 
75.000 uSd/an. de asemenea, treehugger va folosi la rândul lui culoarea neagră la redesignul sitului 
propriu.
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in era internetului, nu mai este aşa interesant să asculţi muzica depozitată pe discul local. chiar şi cu 
capacităţile actuale ale discurilor, de ordinul sutelor de gigaocteţi, materialul muzical trebuie adunat şi 
catalogat. nu ar fi mai comod să te bucuri de produsul final – mii de ore de muzică, gata catalogată şi 
indexată, potrivit gusturilor tale? Ei bine, bătrânul radio se mută pe internet, aşa că orice ‘internaut’ ce 
dispune de o conexiune decentă, dar mai important, stabilă, işi poate oferi propria colecţie muzicală 
altor curioşi, în regim de 
radio-online, devenind 
astfel un mic dJ. câteva 
setări, câteva progrămele, 
emoţia de început ...

şi eşti onLinE! 

Explozia radiourilor 
online ca şi a materialului 
audio stream, în general, 
a determinat apariţia 
‘mega-colecţiilor’, în fapt 
nişte directoare care cu-
prind rezultatul indexării 
şi catalogării materialului 
sonor oferit de diverşi 
entuziaşti, după diferiţi 
parametri, cum sunt ţara 
de origine a celui ce oferă 
tream-ul, caracteristicile 
de performanţă ale aces-
tuia, alte detalii tehnice 
legate de radio-ul respec-
tiv, şi, nu în ultimul rând, 
genul muzical oferit de 
radio-ul respectiv. astfel 
de mega-colecţii sunt sistemele SHoutcast, Live365, icecast, precum şi altele.

resurse adiţionale:

SHoutcast::
http://www.shoutcast.com

Live365:: http://www.live365.com
icecast: http://dir.xiph.org

Sursa: www.openitromania.org 

cum Sa aScuLţi muzică pE intErnEt
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anunt valabil pina pe data de 5 decembrie 2007 
programul Societate civila al Fundatiei Soros-moldova anunta lansarea competitiei deschise pentru 
finantarea participarilor la cursuri de instruire, seminare. 
organizaţiile neguvernamentale pot solicita sprijin financiar parţial pentru participarea membrilor sai 
la cursuri de instruire, stagii, participări la seminare, conferinte, organizate in vederea îmbunătăţirii 
activităţii membrilor lor (manageri, angajati, voluntari). 
Sunt finanţate proiecte individuale. 
Sunt eligibile pentru finanţare organizaţii neguvernamentale apolitice, non-profit, legal constituite în 
republica moldova. organizaţiile neguvernamentale vor activa în următoarele domenii: civic, cultural, 
dezvoltare economică, drepturile omului, mass-media, social, tineret. nu sunt eligibile pentru par-
ticipare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, religioase, sportive şi 
asociaţiile profesionale.
termenul limita de prezentare a cererilor este data de 5 a fiecarei luni.
Formularul de particiare

informatii suplimentare: http://www.soros.md/news/572.html 

Grants program: 
the nEd supports projects that promote political and economic freedom, a strong civil society, inde-
pendent media, human rights, and the rule of law. the Endowment’s flexibe nd efficient grants pro-
gram is able to assist democratic activists in diverse situations, such as transitional 
countries where the goal is democratic consolidation, authoritarian countries where the goals are lib-
eralization, and the protection of human rights. 
 
core institutes: 
programs in the areas of labor, business, and political party development are funded through four core 
institutes: american center for international Labor Solidarity (aciLS), center for international private 
Enterprise (cipE), international republican institute (iri), national 
democratic institute for international affairs (ndi). 
 
to apply for a core institute Grant, please review core institute proposal Guidelines and procedures. 
 
discretionary Grants: 
additional areas of work are supported through hundreds of direct grants to nGo’s abroad. to apply 
for a discretionary Grant, please review discretionary application Guidelines and procedures. 
 

Fundatia SoroS-moLdoVa  
proGramuL SociEtatE ciViLa

compEtitiE dEScHiSa pEntru FinantarEa participariLor La SEminarE, cur-
Suri dE inStruirE

nEd GrantS proGram 2007
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Grant cycle: 
in 2007, the Board of directors will meet on the following dates: 
* January 19, 2007 
* march 30, 2007 
* June 8, 2007 
* September 7, 2007 
 
Further research: 
to identify additional funding opportunities, visit the democracy resource center’s Sources of Funding 
in international democratic 
development database. 
 
Funding decisions are made on a quarterly basis by the nEd Board of directors. in addition to evaluat-
ing how a program fits within the Endowment’s overall priorities, the Board considers factors such as 
the urgency of a program, its relevance to specific needs and conditions in a 
particular country, and the democratic commitment and experience of the applicant. the Endow-
ment is especially interested in proposals that originate with indigenous democratic groups. it is also 
interested in nonpartisan programs seeking to strengthen democratic values among all sectors of the 
democratic political spectrum. note that the Endowment does not make grants to individuals. 
 
all proposed projects must be consistent with the Endowment’s general purposes as briefly outlined 
on the first paragraph of about us. 
 
Grant applications must contain the following information: 
* a one-page summary of the proposed program; 
* organizational background and biographical information on staff and directors in the u.S. and 
abroad; 
* a complete project description, including a statement of objectives, a project calendar, and a descrip-
tion of anticipated results; 
* a statement describing how the project relates to the Endowment’s purposes; 
* a description of the methods to be used to evaluate the project in relation to its objectives; 
* a detailed budget, including an explanation of all anticipated expenses; 
* a description of any counterpart support anticipated, whether monetary or in-kind, domestic or for-
eign; and 
* the names and addresses of all other funding organizations to which the proposal has been or will be 
submitted. 
 
the application form (in russian) may be found here: http://www.ned.org/grants/guidelines/russia06.
pdf  
 
For further information please contact: 
 
national Endowment for democracy: 
1025 F Street, nW, Suite 800, 
Washington, dc 20004, uSa 
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orGanizator: centrul de initiativa pentru mediu - crim
pErioada Si Locatia: 11-20 aprilie 2007, centrul de Vacanta Strungari, jud. alba
dEScriErE: cursul de formare animatori pentru centre de vacanta se adreseaza persoanelor care doresc 
sa-si dedice timpul disponibil (in perioada vacantelor scolare si nu numai) pentru educatia tinerilor si
copiilor prin metode active in centrele de vacanta. un ciclu complet de  formare a animatorilor, este 
format din 3 module si poate fi parcurs intr-o perioada maxima de 30 de luni: 1. modulul de formare 
generala - in cadrul caruia vei dobandi cunostinte teoretice referitoare la animatori si animatie in cen-
trele de vacanta; 2. modulul practic - consta in participarea timp de 14 zile la o tabara, pentru a pune in 
practica
cunostintele dobandite in cadrul modulului de formare generala; 3. modulul de perfectionare/calificare 
- care are ca scop aprofundarea cunostintelor si acoperirea eventualelor lacune din ciclul de formare 
sau calificarea intr-una sau mai multe activitati care se desfasoara in centrele de vacanta. conditie de 
participare: varsta minima 18 ani. inscrierea se face prin completarea si expedierea formularului de in-
scriere, a unui curriculum Vitae si achitarea contributiei financiare. Formularul poate fi solicitat la adresa 
office@crim.ro. 

Expedierea formularului de inscriere si a cV-ului se face prin e-mail la adresa office@crim.ro sau prin fax 
la numarul 

0264-593.254. termen limita de inscriere: 5 aprilie 2007.
taxa dE participarE: neprecizata
contact: persoana de contact: corina Boldor.
tel: 0264-593.254, 0788-490.429, 0744-915.591, E-mail office@crim.ro 
SurSa: Buletinul Voluntar nr. 482

1.      portrEt  
2.      compozitiE                   
3.      natura Statica         
4.      pEiSaJ

ii. conditii dE participarE

1.  La  concurs  pot  participa  elevi  membri  ai  cercurilor de arta
plastica de la palatele si cluburile copiilor, de la scoli generale si
licee,  scolile  si liceele de arta plastica, cu un numar nelimitat de
lucrari.

FormarE animatori pEntru cEntrE dE Vacanta

rEGuLamEnt
tEmatica concurSuLui

noi, GEnEratia miLEniuLui iii ?
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2.  Sunt invitati sa participe si copii din urmatoarele tari: ucraina,
r.  moldova, Japonia, israel, Egipt, Franta, Spania, Germania, italia,
pakistan, r.ceha, macedonia, india, etc.

3.  concursul se va desfasura pe urmatoarele categorii de varsta; pana
la 7 ani; 7 -11 ani;11 -15 ani;15 -18 ani;

3. Fiecare lucrare trimisa pentru concurs va avea mentionat pe verso:
o       titlul lucrarii;
o       numele si prenumele autorului (scris cu majuscule);
o       tara;
o       localitatea;
o       judetul (districtul);
o       scoala;
o       varsta;
o       adresa elevului;
o       profesorul indrumator;
o       validarea conducerii institutiei de invatamant;
4.Lucrarile trimise la concurs nu se vor returna.
iii. caLEndaruL concurSuLui
Lucrarile  vor fi trimise pana la data de 25aprilie 2007 (data postei)
pe adresa:
cLuBuL   copiiLor   “Spiru  HarEt” ,Str.  m.  Kogalniceanu  nr.4,731069
-BarLad, judetul Vaslui / romania
1.  Lucrarile  vor  fi  jurizate  de  specialisti  in domeniul artelor
plastice, artisti plastici si critici de arta.
2.  premiile  i, ii, iii, mentiunile si premiile speciale si medaliile
se vor acorda pentru fiecare categorie de varsta.
iV.  informatii  suplimentare puteti obtine la :cLuBuL copiiLor “Spiru
HarEt”      BarLad;      tel/fax     035     411412     /    ;e-mail:
clubulcopiilorbarlad@yahoo.com mob. 0749073141
 

prOGramul matra

programul matra (transformari Sociale), lansat in 1994 de catre ministerul afacerilor Externe al olandei, 
are ca scop sa sustina procesul de tranzitie in Europa centrala si de Est, inclusiv in moldova, spre statele 
constitutionale, democratice si pluralistice.
programul matra Kap (mici proiecte ale ambasadelor) sustine initiative locale pe scara mica; aduce o 
contributie pozitiva la reformarea societatiila nivel local, finantind proiectele din moldova cu 15,000 
euro.

criterii de aplicatie: organizatiile trebuie sa fie inregistrate, neguvernamentale. oferta de proiect poate 
fi inaintata de-a lungul unui an, cu o copie a ofertei de preferat in engleza, ucraineana sau rusa. durata 
proiectului nu trebuie sa depaseasca 12 luni.

temele programelor: 
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 Legislatie si legi
 administratie publica
 mediul
 Educatie
 asigurarea cu informatii media
 prosperitate
 Sanatate
 munca si politica sociala 
 drepturile omului/minoritatilor
 cultura

Formatul proiectului:
 detalii despre organizatie (numele, adresa postala, tel./fax, e-mail, numele si calificarea conduca-
torilor proiectului, activitatile cheie si scopurile organizatiei, sursele de finantare, numarul personalului 
permanent, activitatile de-a lungul ultimilor doi ani, lista proiectelor complete, inclusiv numele organi-
zatiilor donatoare);
 numele proiectului, scopuri si obiective;
 descrierea problemei care trebuie rezolvata;
 importanta proiectului pentru obiectivele programului matra Kap;
 Grupurile tinta ale proiectului (potentialii beneficiari);
 activitati ce vor fi intreprinse;
 Etapele proiectului;
 durata proiectului;
 rezultatele anticipative ale implementarii proiectului (impacturi pe termen lung/scurt, cum vor 
fi folosite rezultatele proiectului in viitor, etc.);
 mecanismul de masurare a succesului proiectului (planul de evaluare);
 informatie aditionala  (copia certificatului de inregistrare,ceva ce ar putea sustine scopurile proi-
ectului, etc.);
 Buget detaliat pe articole (in euro pentru moldova), inclusiv posibile contributii de la alte surse si 
explicatii despre determinarea calculelor.
daca proiectul include o conferinta/ curs de instruire / seminare, trebuie prezentata o lista a participan-
tilor, informatii despre procedura de selectare si un program detaliat.

conditiile finantarii
programul matra Kap finanteaza doar programele incluse in propunerea de proiect. unele linii de 
buget nu sunt eligibile pentru finantare, cum ar fi: costuri pentru constructii sau capital; salarii fixe si 
alte cheltuieli (energie electrica, apa, gaz, etc); activitati caritabile; schimburi in scop educational sau 
cultural, burse pentru studii in strainatate; cercetari tehnico-stiintifice;ajutor umanitar, asistenta medi-
cala; proiecte repetate; cheltuieli pentru calatorii internationale sau activitati comerciale.

Exemple de activitati care pot fi finantate: seminare, ateliere, mese rotunde, conferinte, cercetari profe-
sionale si consultanta, elaborarea materialelor informationale si publicatiile, etc.

criteriile de evaluare si selectare a  solicitantilor:   
 in conformitate cu obiectivele programului matra Kap;
 importanta proiectului pentru nevoile tarii si beneficiarii tinta;
 impactul probabil pe termen lung sau scurt si efectul multiplu al proiectului;
 relevanta liniilor de buget;
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 realizarea obiectivelor proiectului;
 metodele propuse pentru executarea proiectului, inovatiile proiectului;
 raportul cost - eficienta al proiectului;
 calitatea organizarii;
 posibile suprapuneri cu proiecte in derulare si finisate 
 repartitia regionala si tematica.

procesul analizei pentru o propunere de proiect poate dura doua luni de la data acceptarii ofertei. So-
licitantii vor fi informati in scris in ceea ce priveste decizia finala asupra  proiectului. Solicitantii care vor 
avea succes vor semna un contract. 

propunerile vor fi trimise la adresa: 
royal netherlands Embassy 
Kontraktova ploscha 7
01901 Kyiv 
telephone: (044) 490 82 19/20
Fax:        (044) 490 82 09
kie@minbuza.nl
_______________

Vă rugăm să expediaţi articole precum şi comentariile cu referinţă la buletinul alianţei centrelor comu-
nitare de acces la instruire şi informaţie din republica moldova la următoarele adrese:
ion Braga, tel. 0277 63 325, e-mail: cirazeni@gmail.com
Victor Koroli, tel. 022233947, e-mail: vkoroli@gmail.com

Secretariatul alianţei centrelor comunitare de acces 
la instruire şi informaţie din republica moldova

centrul naion contact
str. Bucuresti, 83, municipiul chisinau, 

md-2012, republica moldova,
tel.:373/22 23 39 47
fax: 373/22 23 39 48


