
 

Cerere 

de participare în concurs 

  

de la Talpa Ana – director IP nr. 43 

     Stratan Nadejda – metodist 

 Ungureanu Cristina – educator 

                                                        Pripa Stela – părinte, președinta AO “În grădina copilăriei” 

                                                        Josan Diana – părinte 

                                           

1. Denumirea рrоiеctului: 

Amenajarea platformei pentru colectarea deșeurilor 

 

2. Locul implementării рrоiеctului: 

 

 Instituția preșcolară nr. 43 “Zîmbetul” 

 

3. Date despre grupul de iniţiativă: 

 

Denumirea, forma de organizare: 

AO “În grădina Copilăriei”, angajații  din IP nr. 43 

 

 

Conducător 

Talpa Ana Anatol 

 

tel.:   069541756 

e-mail:  talpaana@mail.ru  

 

mailto:talpaana@mail.ru


 

4. Descrierea рrоiеctului: 

 

4.1. Tipul рrоiеctului: socio-educațional 

 

4.2. Descrierea рrоblеmei spre soluționarea căreia este orientat рrоiеctul: 

Pe teritoriul IP nr. 43 exista o platformă de colectare a deșeurilor, însă,  fiind 

construită încă din anul 1983, deja este într-o stare deplorabilă, necorespunzătoare stării 

sanitaro-igienice, ceea ce influențează negativ asupra menținerii curățeniei mediului 

înconjurător, stării sănătății copiilor și asupra securității vieții lor. 

Echipa noastra propune acest proiect multifuncțional, ce se încadrează în categoria 

“Sănătate” și “Educație Ecologică” cu un ansamblu variat de activități, menite să cultive în 

sufletele și rațiunea celor mici dorința de a fi sănătoși, de a păstra în curațenie locul de joacă, 

de a iubi natura și mediul înconjurător. 

O  componentă extrem de importantă în educația ecologică este exemplul personal pe 

care îl oferi copilului tău prin comportamentul pe care îl ai față de mediu. Arată-i că este 

rușinos să arunce gunoaie în iarbă și sticle de plastic în iazuri pline de pești, pentru că ar putea 

să omoare flora și fauna prin aceasta conduit. 

Credem că reconstruind această platformă pentru colectare a deșeurilor vom mai face 

un pas înainte pentru a crește o generație responsabilă și conștientă de propriile acțiuni. 

 

 

4.3. Implicarea cetăţenilor. Care este rolul dvs. (investiții bănești, activitate voluntară, 

alte forme de depuneri în implementarea proiectului). 

 

  Membrii grupului sunt de acord să se implice în realizarea diferitor activități posibile ca 

voluntari. 

4.4. Activităţi organizate pentru rezolvarea problemei (descrieţi concret acţiunile şi în 

ce mod planificaţi să le rezolvaţi în cadrul proiectului). 

1. Elaborarea proiectului. 

2. Demontarea platformei vechi si pregătirea terenului pentru construcția platformei. 

3. Se va organiza concurs pentru procurarea materialelor de constructie. 

4. Construcția platformei. 

 

Îndepliniţi doar punctele ce se referă la proiect:  

4.4.1. Lucrări de proiectare, alte lucrări preliminare efectuate: 

 

Toate lucrările și costurile sunt indicate în devizul de cheltuieli anexat. 
 

Suma totală: 48 286 lei 

 



 
 
























