
Ai o idee de proiect pentru dezvoltarea 
orașului Cimișlia?

Aplică la apelul ”Bugetul inițiativelor 
civice” inițiat de primăria Cimișlia



Ce este Bugetul Inițiativelor Civice  

• Bugetul Inițiativelor Civice are drept scop sporirea gradului de implicare a 

cetățenilor Orașului Cimișlia în procesul democratic de deliberare și 

decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din 

bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol 

de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din 

care fac parte.



Etapele Bugetului Inițiativelor Civice

Publicarea anunțului 
privind lansarea apelului 

de proiecte prin 
intermediul site-ului 

cimislia.md și a mass-
mediei locale;

15 februarie

Termenul limită de 
depunere a 

documentației de 
participare la concurs

2 mai

Verificarea îndeplinirii 
condițiilor tehnice și 

juridice de participare și 
selectarea proiectelor 

câștigătoare;

Comunicarea publică a 
rezultatelor selecției;

Semnarea acordului de 
implementare a 

proiectului între Primăria 
Cimișlia și reprezentantul 

aplicatului și transferul 
contribuției pe contul 
bancar al proiectului

Implementarea 
proiectelor.

1 iunie-1decembrie

Raportarea rezultatelor 
proiectului

10 decembrie



Cum particip?

1.Formez un grup de inițiativă 
format de cel puțin 3 

persoane cu vârsta de peste 
16 ani sau aplic cu ajutorul 

unui ONG;

Fac cunoștință cu 
Regulamentul cu privire  la 

mecanismul de  
implementare a programului 

”BUGETUL INIȚIATIVELOR 
CIVICE” în orașul Cimișlia

goo.gl/AcL8uE

Identific ideea de proiect 
care ne preocupă și 

problema pe care dorim să o 
rezolvăm;

Găsesc alte persoane 
interesate să participe la 

activitățile proiectului și care 
vă pot susține;

Completez formularul de 
solicitare a finanțării și 

pregătesc documentele 
stipulate în regulament

goo.gl/AcL8uE

Depun aplicația până pe 1 
aprilie



Priorități de finanțare

Amenajarea 
spațiilor verzi 

Zone de 
odihnă, locuri 

de joacă 

Implicare civică 
și voluntariat

Activități socio-
culturale

Managementul 
deșeurilor și 
protectia
mediului



Bugetul alocat

• Pentru anul 2019, prin decizia consiliului Orășănesc a alocat 100 mii lei 

pentru susținerea a 10 inițiative civice.

• Pentru fiecare proiect câștigător se va aloca maxim 10.000 lei.

• Contribuția aplicantului trebuie să fie de cel puțin 10000 lei, inclusiv 

contribuția în natură.



Tipuri de contribuția a aplicanților la proiect

Financiară (în bani)

În muncă (costul forței de muncă)

Folosirea echipamentului propriu

Voluntariat

• Mai multe detalii în anexa 5 la Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementarea 

programului”Bugetul Inițiativelor Civice”În orașul Cimișlia  - goo.gl/AcL8uE



Pentru mai multe detalii și clarificarea neclarităților

Consultați regulamentul de participare: goo.gl/AcL8uE

Email: proiecte@cimislia.md

Tel. : 024124146

Web.: cimislia.md/

facebook.com/primaria.cimislia/

mailto:proiecte@cimislia.md

