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Conducătorilor instituţiilor
de învăţământ secundar general
i

Prin prezenta, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport vă informează
repetat despre necesitatea participării la Concursul Republican al proiectelor
ecologice „UpîEco”, ediţia a IV-a. Vă reamintim că concursul dat este organizat de
către Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO” în conformitate cu
Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova „Cu
privire la Programul activităţilor extraşcolare în învăţământul secundar general
pentru anul 2018” nr. 108 din 02.02.2018.
Prezentarea lucrărilor până la data de 18 mai 2018.
Regulamentul concursului se ataşează.
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Anexa 1

Oferta de participare
la Concursul Republican al proiectelor ecologice „UPlEco”, ediţia a IV-a

> L ocalitatea:_____________________________________________________________
*

> Denumirea instituţiei, adresa, telefon, e-m ail:_______________________________

> Denumirea echipei (p/u participanţii la Secţiunea II)___

> Numele Prenumele persoanei de contact, telefon, e-mail:

> Numărul total de p articipanţi:____ (C opii:____ ;M a tu ri:____ )

> Lista participanţilor:
Statut
Nr

Nume, Prenume

Vârsta

E-mail

(copil/cadru didactic
etc.)

1.
, 2.
3.

www.artico.md
www.facebook.com/ArticoMoldova

CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ŞI TINERET

REGULAMENTUL
concursului R epublican al proiectelor ecologice „ U P ÎE co” , ediţia a IV-a
Scopul: Implementarea unor măsuri de conştientizare şi atragere a copiilor şi tinerilor în acţiuni de
\

protejare a naturii şi mediului.
Desfăşurarea concursului: Concursul Republican al proiectelor ecologice „UPlEco”, ediţia a IV-a se
va desfăşură în perioada 19 martie-18 mai 2018. Câştigătorii vor fi
desemnaţi, în urma examinării dosarelor de participare depuse, de juriul
concursului în perioada 14-18 mai 2018.
Participanţii concursului: copii şi tineri din Republica Moldova (individual/în grup).
Condiţiile de participare la concurs: Participanţii la concurs pot concura Ia una din secţiunile propuse.

Secţiunea I: „CEL M A I B U N P R O IE C T EC O LO G IC "
I.

Persoana/grupul va elabora un proiect ecologic implementabil în Republica Moldova. Form atul
proiectului ecologic. 2-10 pagini în format Word sau PDF (fontul Times New Roman,
dimensiunea 14 pt„ spaţiul între rânduri 1,5 intervale, câmpul: în stânga - 30 mm, sus -1 5 mm,
în dreapta - 1 5 mm, jo s -1 5 mm)',

II. Oferta de participare (Anexa 1) şi proiectul ecologic elaborat (varianta electronică) vor fi
expediate până la data de 11 mai 2018 pe adresa electronică narteneriat@artico.md

Secţiunea II: „CEA M A I R E U Ş IT Ă A C Ţ IU N E D E S A L U B R IZ A R E ”
I.

Participanţii formează o echipă, denumind-o corespunzător.

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

I

IV. Acţiunea de salubrizare desfăşurată va fi descrisă în 1-3 pagini (format Word, fo n t Times New
Roman, dimensiunea 14 pt., spaţiul între rânduri 1,5 intervale, câmpul: în stânga - 30 mm, sus 15 mm, în dreapta - 15 mm, jo s - 15 mm), care va conţine argumentarea, motivarea şi impactul
acesteia asupra societăţii.
V.

Ofertă de participare (Anexa 1), descrierea acţiunii de salubrizare şi cel puţin 5 poze (până, în
timpul şi după salubrizare) vor fi expediate până la data de 11 mai 2018 pe adresa electronică
parteneriat@.arti co.md

Jurizarea:
Jurizarea concursului va fi efectuată de membrii Comisiei de jurizare în perioada 14-18 mai
2018. Vor fi examinate doar dosarele de participare la concurs, expediate până la data de
11.05.2018 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 şi
mediului ambiant (Secţiunea II).

Premierea:
Câştigătorii vor fi premiaţi cu diplome de merit şi premii băneşti.
Proiectele desemnate învingătoare în urma jurizării vor fi publicate în săptămânalul „Florile
Dalbe”.
Deţinătorii Premiului I (ambele secţiuni) vor avea posibilitatea de a participa în cadrul unor
emisiuni radiofonice şi televizate.
Toţi participanţii la Concursul Republican al proiectelor ecologice „UPlEco” vor primi
diplome de participare.
Anunţarea rezultatelor Concursului se va realiza prin

intermediul

site-ului CRCT

www.artico.md şi a paginii oficiale facebook Artico. Premianţii vor fi anunţaţi prin contactarea
telefonică.
înmânarea premiilor va avea loc la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret.

Pentru informaţii suplimentare:
Galina Cojocaru - (022) 856-217; mob.: 069161620; e-mail: paiteneriat@artico,md

Central Republican pentru Copii şi Tineret îşi rezervă dreptul de a utiliza ulterior imaginile
foto/video expediate de participanţi la ambele secţiuni din cadrul Concursului.
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