TERMENII DE REFERINȚĂ
CONCURS PENTRU CONCEPTE DE PROIECT
Prezentul concurs pentru concepte de proiect este lansat de către Programul Buna Guvernare (PBG) al
Fundaţiei Soros-Moldova în parteneriat cu Programul Informaţional OSF-Budapesta.
Misiunea Programului Buna Guvernare este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea
activităţii guvernului în conformitate cu standardele Europene atât la nivel central, cât şi cel local. Mai multe
informaţii despre Program pot fi accesate la: www.soros.md.
Misiunea Programului Informaţional al OSF este de a spori accesul public la cunoștințe, a facilita comunicarea
în cadrul societăţii civile, precum şi de a proteja libertăţile civile şi libertatea de a comunica în spaţiul virtual.
Mai multe detalii despre Programul Informaţional OSF pot fi găsite la:
http://www.soros.org/initiatives/information.

1. CONTEXT GENERAL:
Transparenţa, responsabilitatea şi participarea sunt principiile de bază ale conceptului de bună guvernare.
Potrivit definiţiei ONU, aceasta înseamnă că deciziile luate şi aplicarea lor sunt conforme normelor şi
reglementărilor, că informaţiile sunt disponibile în mod liber şi direct, accesibile celor care vor fi afectaţi
de astfel de decizii şi implementarea lor, iar guvernul este responsabil în faţa publicului pentru deciziile şi
acţiunile sale.
În Republica Moldova, transparenţa şi responsabilizarea instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici rămân a fi
problemele cheie pentru asigurarea bunei guvernări. La nivel central, transparenţa în procesul decizional a
sporit în ultimii ani. Totuşi, în unele domenii, accesul la informaţie este limitat, iar informaţia oferită publicului
este incompletă şi superficială. Printre aceste domenii sunt corupția în sectorul public, achiziţiile publice,
finanţarea partidelor politice, activitatea întreprinderilor de stat, domeniile în care transparenţa joacă un rol
esenţial pentru asigurarea bunei guvernări.
Societatea civilă trebuie să aibă un rol central în monitorizarea acţiunilor Guvernului prin activităţile de
watchdog şi sensibilizare, asigurând astfel responsabilizarea Guvernului si a politicienilor în faţa cetăţenilor. În
prezent, instrumentele TIC (Tehnologiile informaționale și de comunicații) şi reţelele de socializare sunt
utilizate la nivel global pentru a aborda şi asigura transparenţa şi responsabilitatea Guvernului şi a combate
corupţia. Acestea facilitează implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în procesul de elaborare a politicilor,
oferindu-le modalităţi noi de implicare civică. Instrumentele TIC şi reţelele de socializare, utilizând soluţii mai
ieftine şi rapide, permit desfăşurarea campaniilor de advocacy şi outreach cu un impact sporit în rândul
populaţiei.
2. OBIECTIVUL GENERAL: de a susţine proiectele ce urmăresc sporirea participării cetăţenilor în treburile
publice şi încurajarea transparenţei şi responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor TIC. Proiectele
trebuie să fie axate pe abordări şi soluţii tehnice inovatoare, să aibă un nivel înalt al impactului
social şi durabilitate post-finanţare.
3. DOMENIILE DE APLICARE:
Propunerile trebuie să se refere la sectoarele/problemele ce ţin de guvernare, care se caracterizează prin/ sunt
afectate de lipsa sau o transparenţă limitată, susceptibile de prevalarea interesului particular asupra celui
public, având scopul de a spori deschiderea în domeniile unde guvernul a eşuat să facă acest lucru.
Conceptele de proiect vor urmări exercitarea presiunilor asupra guvernului pentru a asigura transparenţă şi
responsabilizare în aceste domenii.

Următoarele domenii/probleme vor fi eligibile:
3.1. Asigurarea transparenţei în procesul decizional în autorităţile publice la nivel central și local;
3.2. Sporirea participării cetăţenilor în procesul decizional și alte aspecte ale funcționării instituțiilor statului;
3.3. Prevenirea corupţiei, conflictelor de interese şi a nepotismului în instituţiile publice;
3.4. Promovarea unui proces electoral şi a campaniilor electorale corecte;
3.6. Promovarea gestionării corecte a finanţelor, proprietăţilor şi achizițiilor publice;
3.6. Alte domenii relevante
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile:
4.1. Orice organizaţie non-guvernamentală (ONG), nonprofit și apolitică, sau grup de ONG-uri înregistrate în
Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.
4.2. Parteneriate între ONG-uri şi dezvoltatorii IT/ companiile IT
4.3. Parteneriate între ONG-uri şi instituţiile mass-media
4.3. Persoane fizice, cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova
Proiectele depuse de către ONG-uri în parteneriat cu dezvoltatorii IT/ companiile IT se încurajează și li se va
acorda prioritate.
Nu sunt eligibile pentru finanțare companiile private și instituțiile/autoritățile publice
NB1: Propunerile care prevăd îmbunătăţirea mecanismelor de management intern sau crearea unei pagini
web a unei instituţii/autorități publice nu sunt eligibile.
NB2: Proiectele pot include cooperarea cu o instituţie publică, însă prioritatea va fi acordată proiectelor a căror
sustenabilitate nu depinde de o colaborare strânsă cu o instituție publică.
5. PROCESUL DE SELECTARE
Acest concurs este deschis pentru concepte de proiect care, în cazul selectării, vor fi dezvoltate ulterior cu
asistenţa unui expert al Programului Informaţional OSF, în conformitate cu etapele de mai jos:
5.1. Programul Buna Guvernare va efectua o examinare iniţială a propunerilor, pentru a verifica conformarea
acestora cu obiectivul general și prevederile secţiunilor 2 – 4.
5.2. După examinarea iniţială, un grup de experţi selectaţi de către PBG şi Programul Informaţional OSF
va evalua conceptele de proiect, în baza unui sistem de 100 de puncte, în vederea asigurării durabilităţii
şi conformării cu cerinţele tehnice, în baza criteriilor specificate în secţiunea 6.
5.3. La prima etapă, în baza recomandărilor grupului de experţi şi a criteriilor de selectare, Juriul PBG şi
Board-ul Programului Informaţional OSF vor selecta cele mai bune concepte de proiect. Aplicanţii selectaţi la
această etapă vor beneficia de asistenţa unui expert internaţional/mentor, în vederea dezvoltării conceptului
iniţial şi asigurării sustenabilităţii proiectului. PBG şi Programul Informaţional OSF îşi rezervă dreptul de a
negocia cu participanţii selectaţi condiţiile şi formatul etapei de consultanţă/mentoring facilitat de către
Programul Informaţional OSF.
5.4. La cea de-a doua etapă a procesului de selectare, după perioada de consultanţă/mentoring, propunerea
finală de proiect urmează a fi elaborată în conformitate cu cerinţele Fundaţiei Soros-Moldova
(http://www.soros.md/files/Ghidul%20solicitantului%20de%20finantare_2012.pdf ). Proiectele vor fi examinate
în cadrul ședințelor Juriului PBG, Senatului Fundaţiei şi Board-ului Programului Informaţional OSF. Pentru
proiectele selectate vor fi semnate contracte de grant.
6. CRITERII DE SELECTARE
5% Conformitate cu obiectivul general al concursului şi prevederile pp. 3-4.
10% Calitatea ideii (creativitate, abordare inovatoare, interes pentru publicul larg, importanţa problemei)

5% O analiză detaliată a riscurilor, inclusiv o analiză juridică (categoria de date şi surse, respectarea legislaţiei
naţionale, etc)
10% Impactul social (atractivitatea pentru publicul larg, mass-media, grupurile ţintă, numărul
estimat de utilizatori, rezultatele scontate şi impactul general)
30% Calitatea soluţiei tehnice (abordare ”user-friendly”, un motor de căutare performant, experienţă de
utilizare, un mod creativ de vizualizare a datelor, sursele datelor, etc.)
20% Durabilitate (funcţionalitatea aplicaţiei / proiectului după perioada de finanţare)
10% Competenţe profesionale şi manageriale ale echipei/ coordonatorilor de proiect (experienţa anterioară în
implementarea proiectelor similare, reputaţia, experienţa confirmată de parteneri, etc.).
10% O propunere financiară rezonabilă (un buget bazat pe costurile rezonabile (reale) pentru servicii şi
echipament)
NB: Soluţia tehnică propusă va include o descriere detaliată şi profilul dezvoltatorului/echipei
responsabili de dezvoltarea şi implementarea acesteia. Un angajament și o experienţă demonstrată în
implementarea proiectelor/aplicaţiilor sociale se va considera o prioritate.
Prioritate li se va acorda aplicaţiilor dezvoltate în baza platformelor ”open source” existente şi care
oferă utilizatorilor accesul la informaţie primară, într-o manieră ”user-friendly”.
Sunt încurajate propunerile formulate în baza (sau care dezvoltă versiunile locale ale) bunelor practici
internaționale, cum ar fi http://www.whatdotheyknow.com/ (platforma pentru implementare în alte țări:
http://www.alaveteli.org/ ).
Pentru referință puteți accesa pagina web a rețelei Technology for Transparency:
http://transparency.globalvoicesonline.org/
7. PROPUNEREA FINANCIARĂ
Valoarea maximă a propunerii financiare nu va depăşi suma de 20,000 dolari SUA. Bugetul final al proiectului
(dezvoltat după etapa de consultanţă/mentoring) nu trebuie să difere de bugetul depus în concursul
conceptelor de proiect cu mai mult de 10 la sută.
8. DURATA PROIECTULUI
Durata propusă pentru finanțare poate fi până la 12 luni calendaristice.
9. PROCEDURA DE PREZENTARE A CONCEPTELOR DE PROIECT
Dosarele prezentate spre examinare Fundaţiei Soros-Moldova vor include în mod obligatoriu informaţia menţionată
mai jos. Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată nu vor fi luate în consideraţie.
Dosarele vor fi transmise în varianta electronică, în două exemplare: în limba română şi engleză, pe adresa de email: ocrivoliubic@soros.md și foundation@soros.md cu subiectul: ”Aplicația pentru concurs de promovare a
transparenței cu utilizarea TIC”.
NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În
lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost
recepţionate.
Dosarele se vor depune până la data de 28 mai 2011, ora 17:00.
Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director al
Programului Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Cornelia Ciofu, Coordonator al Programului Buna
Guvernare (cciofu@soros.md).

Propunerea va include:
9.1. Informaţii de bază privind organizaţia:







Denumirea organizaţiei care solicită finanţare
Adresa poştală şi numărul de telefon ale organizaţiei
Profilul organizaţiei/ un raport de activitate al organizaţiei
Numele, adresa şi telefonul directorului de proiect
CV-ul directorului de proiect şi al persoanelor ce vor face parte din echipa proiectului
CV-ul dezvoltatorului/echipei responsabile pentru elaborarea soluţiei tehnice

9.2. Informaţii de bază privind persoane fizice:
CV-ul participantului
Recomandare din partea a 2 persoane cu experienţă relevantă în domeniul proiectului.
NB: Anexaţi orice alt document care consideraţi că sprijină cererea dvs. şi favorizează imaginea solicitantului
9.3. Descrierea şi argumentarea conceptului de proiect (max. 3 pagini)
1.
Titlul proiectului
2.
Perioada (durata) propusă pentru desfăşurare
3.
Descrierea proiectului:
3.1. Context şi problema
3.2. Scopul şi obiectivele proiectului
3.3. Metodele de implementare
3.4. Descrierea soluţiei tehnice propuse
3.5. Metodele de promovare
3.6. Rezultatele scontate
3.7. Analiza riscurilor
3.8. Durabilitatea
4.
Partenerii implicaţi în acest proiect şi rolul acestora (în cazul în care se aplică)
5.
Bugetul estimat al proiectului, menţionând principalele categorii de cheltuieli
NB: La formarea bugetului în cazul persoanelor fizice se va ţine cont de următoarele:

-

Pentru persoanele fizice nu se vor accepta pentru finanţare următoarele categorii de buget:
remunerarea persoanelor fizice terţe
chirie spaţii/oficii

Toate cheltuielile efectuate de către persoanele fizice vor fi raportate în baza documentelor contabile
justificative originale
10. PERIOADA DE DEPUNERE A CONCEPTELOR DE PROIECT: 18 aprilie – 28 mai 2012.

