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În luna februarie 2017, Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA” desfășoară concursul național 
de selectare a participanților la Festivalul adresat ONG-urilor din Republica Moldova, activitate din 
cadrul proiectului "Cooperarea între societatea civilă moldo-estoniană în promovarea bunei 
guvernanțe", implementat de Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA” în parteneriat cu 
Rețeaua organizațiilor nonprofit din Estonia „NENO”, cu suportul Ambasadei Estoniei  la Chișinău și 
finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. 
În vederea organizării acestei activități, ONG ASSTREIA invită toate ONG-urile interesate în a participa la 
Festivalul ONG-urilor să-și înregistreze intenția participand la concursul de selecție până la data de 1 
martie 2017. 
Festivalul și sesiunea de training va avea loc în data de 9 martie 2017, ora 10:00, la Summit events, 
sala New York, str. Tighina, 49/3, or. Chișinău. 
 
Obiectivul principal al proiectului este consolidarea implicarii societății civile în guvernare și 

promovarea relațiilor constructive între stat și societatea din Republica Moldova, pe baza experienței 

ONG-urilor din Estonia. Acest lucru se va realiza printr-o serie de schimburi de experiență și bune 

practici între ONG-urile din Moldova și Estonia în scopul îmbunătățirii tehnicilor de management 

organizațional și dezvoltării legăturilor durabile între ONG-urile participante. 

Activități specifice ale proiectului: 

 Organizarea unui festival cu participarea a 20 de ONG-uri din Republica Moldova și 3 ONG-uri 
din Estonia 

 Organizarea a 3 workshop-uri susținute de 2 experți din Estonia pe subiectul cooperării între 
Societatea civilă și Guvernare, valorile UE și atragerea fondurilor UE. 

 
Costurile pentru participare la festival, atelierele de lucru, pauzele de cafea și prânzul, vor fi acoperite 
din bugetul proiectului.  
 
Aplicantul este rugat să transmită o cerere de participare și CV ONG (Engleză sau Română) pe mail la 
adresa: asstreia2009@gmail.com, până la data de 1 martie 2017, ora 17:00. 
 
Selecția aplicațiilor se va face sub coordonarea unui Comitet Consultativ format din: reprezentanți ai 
ONG ASSTREIA și Ambasada Estoniei la Chișinău, rolul acestuia fiind să supervizeze și să asigure 
transparența procesului de selecție. 

 
 
Persoana de contact: Moraru Diana, manager de proiect 
Telefon: 079575824, e-mail: asstreia2009@gmail.com 
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