DENUMIREA PROIECTULUI

1. Denumirea proiectului:
Aiciăseăscrieădenumireaăcompet ăaăproiectului,ăutilizândălitereleămajuscule

2. Denumirea organizatorului:
Asociația Obștească „Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP)

3. Descrierea succintă a scopurilor și misiunii asociației
organizatoare:
Asociaţia Obştească ,,Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP) este o asociaţie
obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a
voinţei persoanelor asociate, cu scopul de a promova valorile naționale românești și
de contribui la realizarea reîntregirii neamului românesc.
Misiunea: Educarea tinerei generaţii prin promovarea culturii româneşti şi a
implicării tinerilor în cadrul societăţii civile
Printre scopurile principale ale AO „Onoare, Demnitate și Patrie” se enumeră:
promovarea tinerilor, promovarea culturii și limbii române, promovarea adevărului
istoric, educarea tinerei generații în spiritul valorilor naționale românești, unirea
Republicii Moldova cu România etc.

4. Scopul și obiectivele proiectului:
Aiciă esteă enunțată scopulă principală ală proiectului,ă careă trebuieă s ă fieă scurt,ă clară șiă
reprezentativ.

Obiectivele proiectului sunt:

Aici vor fi enumerate obiectiveleă proiectului,ă careă trebuieă s ă fieă alc tuiteă dup ă
modalitateaă SMARTă (specifice,ă m surabile,ă abordabile,ă relevanteă șiă încadrateă înă
timp).
Pentruăaăformulaăcorrectăobiectivele,ătrebuieăs ăîncercațiăs ăr spundeți la
urm toareleăîntreb ri:





Care este perioadaăstabilit ăpentruăobtinereaăfiec ruiaădintreăscopuri?
Ceăpaşiăspecificiătrebuieăf cutiăpentruăaăleăputeaăobtine?
Careăsuntăobiectiveleăspecificeăaleăfiec reiăinstanteăcareăintervine?
Ce termene concrete se vor fixa pentru îndeplinirea obiectivelor mentionate anterior?

5. Locul și data desfășurării proiectului:
SeăvaăindicaălocațiaăEXACT ăaădesf șur riiăproiectului,ăprecumășiădataădesf șur riiă
activit țilorăpropriu-zise.

6. Descrierea proiectului:
Aici se va descrie detaliat idea proiectului, activit țileă desf șurateă înă cadrulă
proiectului,ă precumă șiă seă vaă argumentaă necesitateaă proiectului.ă Activit țileă voră fiă
descrise detaliat, iar în caz de necessitate, se vor utiliza imagini.

7. Actualitatea proiectului
Aici vor fi prezentate argumentele care demonstreaz ăc ăproiectulăpropusădeăDvsăesteă
actualășiăvaăfiăsustenabil.ăAutorulăproiectuluiătrebuieăs ădemonstrezeăcontinuitateaășiă
durabilitateaăactivit țilorădinăcadrulăproiectului.ă

8. Persoana de contact a proiectului:
Se va indica numele, prenumele, funcția,ă telefonulă deă contactă șiă adresaă deă emailă aă
persoanei responsabile de implementarea proiectului.

BUGETUL PROIECTULUI
Bugetulăvaăfiăprezentatăînăform ătabelar ,ăutilizându-seăcategoriiășiăsubcategoriiădeă
cheltuieli.ăPrețurileătrebuieăs ăfieărealeășiăminime.

Categoriile de cheltuieli

Unitatea de
măsură

Nr. de
unităţi

Costul
unei
unităţi
(MDL)

Suma

(MDL)

Total

Suma
(RON)

Suma
(EUR)

*** Prețurile vor fi calculate la cursul: 1 RON = 4,7 MDL și 1 EUR = 21,6 MDL

