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Conducătorilor instituţiilor de învăţământ
secundar general din municipiu

Prin prezenta, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului
municipal Chişinău vă informează că, în conformitate cu Ordinul Ministerului
Educaţiei al Republicii Moldova „Cu privire la Programul activităţilor extraşcolare
în învăţământul preuniversitar pentru anul 2017” nr. 996 din 24.11. 2016, în
perioada 03 aprilie - 19 mai 2017 se va desfăşura Concursul Republican
proiectelor ecologice.
Condiţiile de participare, precum şi celelalte detalii despre desfăşurarea
concursului le puteţi afla în regulamentul anexat.
In acest context solicităm încurajarea elevilor de a participa activ la acest
concurs.

Ex: Maia Grajdari
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APROB:

CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ŞI TINERET

.•

REGULAMENTUL

concursului Republican al proiectelor ecologice „UPÎEco” , ediţia a IlI-a
Scopul; Implementarea unor măsuri de conştientizare şi atragere a copiilor şi tinerilor în acţiuni de
protejare- a naturii.
Desfăşurarea concursului: Concursul Republican al proiectelor ecologice „UPÎEco”, ediţia a IlI-a
se va desfăşură în perioada 03 aprilie—19 mai 2017. Câştigătorii vor fi
desemnaţi, în urma examinării dosarelor de participare depuse, de juriul
concursului în perioada 15-19 mai 2017.
Participanţii concursului: copii şi tineri din Republica Moldova (individual/în grup).
Condiţiile de participare

la concurs: Participanţii la concurs pot concura la una din
secţiunile propuse.

Secţiunea !.: „
I.

CEL M AI BUN PROIECT ECOLOGIC”

Persoana/grupul va elabora un proiect ecologic implementabil în Republica Moldova. Formatul
proiectului

ecolgi: 2-10 pagini în format Word sau PDF (fontul Times New Roman,

dimensiunea 14 pt., spaţiul între rânduri
în

dreapta 15
-

1,5intervale, câmpul: în
mm, jos-1 5 mm):

II. Oferta de participare (Anexa 1) şi proiectul ecologic elaborat (varianta electronică) vor fi
expediate până la data de 12 mai curent pe adresa electronică galma.coiocam@artieo.md

Secţiunea II: „CEA M AI REU ŞITĂ ACŢIU NE
I.

”

Participanţii formează o echipă, denumind-o corespunzător.

II. Echipa va desfăşură o acţiune de salubrizare în teritoriu.
III. Echi pa va realiza poze/film video a stării teritoriului până la începutul acţiunii de salubrizare şi
după finisarea acesteia.

IV, Acţiunea de salubrizare desfăşurată va fi descrisă în 1-3 pagini (format Word, font Times New
Roman,dimensiunea

14p t, spaţiul între rânduri

15 mm,

în dreapta - 15 mm, jo s - 15

câmpul:

stânga

),care va conţine argumen
m

acesteia asupra societăţii.
V. Oferta de participare (

Anexa 1), descrierea acţiunii de salubrizare şi cei puţin 5

salubrizare) vor fi expediate până la data de 12 mai curent pe adresa electronică
galina.coiocaru@artieQ.md

Jurizarea:
Jurizarea concursului va fi efectuată de membrii Comisiei de jurizare în perioada 15-19 mai
2017. Vor fi examinate dosarele de participare la concurs, expediate până la data de 12.05.2017
inclusiv.
Comisia de jurizare va aprecia dosarele după următoarele criterii:
- Actualitatea şi gradul de implementare a proiectului ecologic în Republica Moldova
(Secţiunea I);
- Argumentarea, motivarea şi impactul acţiunii de salubrizare desfăşurate asupra societăţii
( Secţiunea II).

Premierea:
Câştigătorii vor fi premiaţi eu diplome de merit şi premii băneşti.
Proiectele desemnate învingătoare în urma jurizării vor fi publicate în săptămânalul „Florile
Dalbe”.
Deţinătorii Premiului 1 (ambele secţiuni) vor avea posibilitatea de a participa în cadrul unei
emisiuni televizate.
Toţi participanţii la Concursul Republican al proiectelor ecologice vor primi diplome de
pfarticipare.
Anunţarea premianţilor se va realiza prin intermediul site-ului CRCT www.artico.md şi a
paginii oficiale facebook Artico, precum şi prin contactarea telefonică a acestora,
înmânarea premiilor va avea loc la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret.

Pentru informaţii

suplimentare:

Galina Cojocarii - (022) 856-217; mob.: 069161620; e-mail: galina.coiocaru@artîco.md

Anexa 1

Oferta de participare
ia Concursul Republican al proiectelor ecologice 2017, ediţia a IlI-a
> Localitatea:

> Denumirea instituţiei, adresa, telefon, e-mail:

> Denumirea echipei

(p/uparticipanţii la Secţiunea

> N.P. persoanei de contact, telefon, e-mail: _ _ _ _ _

> Numărul total de participanţi:____
Copii: J_______

Maturi:

> Lista participanţilor:
Nr

Nume, Prenume

1.
2.
3.
www.articQ.md
www.facebook. сот/A

Vârsta

E-mail

Statut
(copil/cadru didactic
etc.)

