
Dacă reprezentați: 

• Organizație a societății civile, și/sau grup de inițiativă civică, grup de acțiune locală 

informal din raioanele țintă ale proiectului: Cahul, Comrat, Glodeni, Fălești și Râșcani; 

• Sunteți doritori de a participa, monitoriza și de a pleda pentru o mai mare 

responsabilitate publică și de a participa la dialogul politic cu autoritățile publice locale 

(APL); 

• Aveți drept scop sporirea culturii politice și civice a cetățenilor/organizațiilor și să 

promovați buna guvernare prin cooperarea cu APL, care împreună modelează și 

îmbunătățesc viața comunităților lor; 

• Doriți și atrageți atenția asupra problemelor importante, care ar putea fi soluționate prin 

concursul comun al APL și societății civile; 

• Doriți să consolidați abilitățile și competențele practice în domeniile responsabilității 

sociale, în procesele de formulare a bugetului local și dialogului politic; 

• Doriți să promovați o mai mare responsabilitate a administrației publice prin implicarea 

activă în elaborarea politicilor, promovarea și monitorizarea administrării publice; 

• Sunteți interesați să faceți un schimb de experiență, învățare reciprocă și creare de rețele 

(networking); 

• Sunteți gata să investiți timp și energie în procesul participativ de luare a deciziilor, atunci 

Noi suntem în căutarea Dvs! 

Cine suntem? 

„EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate 

socială în Moldova” este un proiect implementat de către un consorțiu format din trei 

organizații: 

• Parteneriatul European pentru Democrație (European Partnership for Democracy – 

EPD), 

• organizația neguvernamentală cehă People in Need, 

• Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA), 

 și finanțat de Uniunea Europeană. 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți responsabilitatea socială a autorităților publice locale și 

centrale ale Republicii Moldova prin consolidarea capacității organizațiilor societății civile locale 

(OSC) de a participa, de a monitoriza și a pleda pentru o mai mare responsabilitate socială și 

de a participa la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL). 

Mai multe detalii: https://civic.md/anunturi/granturi/62718-termen-

extins-apel-pentru-participare-destinat-organizatiilor-societatii-civile-din-

raioanele-cahul-comrat-glodeni-falesti-si-rascani.html  
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