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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Sesiune de instruire privind mecanismul 2% pentru OSCuri
admin2706 admin2706 · Tuesday, August 8th, 2017

Cine te invită: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (www.crjm.org)
Tipul evenimentului: Sesiune de instruire cu număr limitat de participanți (20 de
locuri disponibile per training)
Tematica: Training privind mecanismul 2% pentru OSC-uri
Cine poate participa: Reprezentanții asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor
private care desfășoară activități de utilitate publică prevăzute de art. 30 al Legii cu
privire la asociațiile obștești (N.B. nu este nevoie să dețineți statutul de utilitate
publică). Trainingul poate ﬁ util atât membrilor organelor de conducere ale
organizațiilor neguvernamentale, cât și personalului administrativ, contabililor,
personalului responsabil de comunicare, de fundraising, precum și altor membri. Sunt
acceptați la instruiri atât membrii organizațiilor naționale, cât și locale, indiferent de
locul de înregistrare și activitate.
Ce subiecte va conține trainingul:
Ce este mecanismul 2%. Înregistrarea beneﬁciarilor la mecanismul de desemnare
procentuală.
Cum se fac desemnările procentuale. Procedură, etape, termeni și instituții implicate.
Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale. Răspundere și sancțiuni.
Accesul la informație.
Campania de informare 2%, canale și instrumente de promovare pentru atragerea
contribuabililor.

Durata și locul evenimentului: 1 zi, între orele 10.00 și 15.30. Aceeași sesiune de
instruire va avea loc la data de 1 august 2017 la Cahul și la data de 8 august 2017
la Chișinău.
Selectarea participanților: Din considerentul că numărul participanților este limitat,
vor ﬁ acceptate solicitările de participare după criteriul „primul venit – primul servit”.
Organizatorii vor conﬁrma înregistrarea la training pe parcursul a 24 de ore de la
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solicitare.
Termenul limită de aplicare: 28 iulie 2017
Cum poți solicita înscrierea la training: Doritorii de a participa la training sunt
rugați să transmită, până la data de 28 iulie 2017, un e-mail prin care solicită înscrierea
la sesiunea de instruire, indicând:
Denumirea organizației pe care o reprezintă, tipul organizației și locul de înregistrare
și activitate a acesteia;
Numele și prenumele;
Locul și data trainingului pentru care solicită înregistrarea: 1 august 2017 or. Cahul
sau 8 august 2017 mun. Chișinău.

Rugăm expedierea informației de mai sus la adresa de mail: natalia.seremet@crjm.org
sau la nr. de telefon 022-843-601 extensia 107. După conﬁrmarea înregistrării,
organizatorii vor expedia agenda și informația privind locația evenimentelor.
Cheltuieli aferente participării: Participarea la training este gratuită. Organizatorii
vor acoperi cheltuielile de transport până în Chișinău sau Cahul în bază de tichet de
călătorie și buletin de identitate și cheltuielile de alimentație (pauză de cafea și prânz)
pe durata sesiunii.
Persoană de contact: Natalia Șeremet, natalia.seremet@crjm.org, tel.: 022 843
601, extensia 107.
Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației
legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse
Juridice din Moldova cu suportul ﬁnanciar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID).
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