
Cerere 

de participare în concurs 

  

Grupul de inițiativă a lucrătorilor instituției preșcolare nr.2, Bălți  

(se indică grupul de iniţiativă) 

1. Denumirea рrоiеctului: 
“Ungheraș de joacă pentru mici pitici” 

 

2. Locul implementării рrоiеctului: 

 

 Instituția preșcolară nr.2 , Bălți 

 

3. Date despre grupul de iniţiativă: 
 

Denumirea, forma de organizare: 

 

Melenciuc  Alina, Covaliova Svetlana, Zamari Ludmila, Bejenari Cristina  
(spre exemplu: grupa de iniţiativă al cartierului, organizaţia obştească, etc.) 

 

Conducător: 

Melenciuc Alina Igor 

 

(nume, prenume, patronimic) 

 

 

tel.: (0231)62959   068985873 

 

e-mail:  2gradinita@mail.ru 

 



 

4. Descrierea рrоiеctului: 
 

4.1. Tipul рrоiеctului: 

Dotarea cu mobilier a doua săli de  grupă pentru copii în instituția preșcolară nr.2 

“Spicușor” 

 

 

4.2. Descrierea рrоblеmei spre soluționarea căreia este orientat рrоiеctul:  
 

Motto: 

,,Multe din lucrurile care ne sunt necesare mai pot aștepta , numai copilul nu! Acum este 

timpul cînd se formează trupul și spiritul lui . Copilului nu i se spune :,,Așteaptă pînă mîine 

! Numele lui este Azi!!!’’ 

Gabriela Mistraal 

 
 La etapa contemporană a dezvoltării societății (schimbări politice și social economice )  e 

caracteristic stabilirea noilor priorități, cerințelor față, de sistemul de educație și anume-

educației preșcolare. 

Obiectivul de bază în instituția noastră fiind-calitatea educației. Pentru realizarea obiectivului 

dat au fost înaintate obiective prioritare, una din care este atingerea unui nou tip de educație 

de calitate , modernizat : 
- Să asigure și să modernizeze baza tehnico-materială (aprovizionarea cu 

mobilier) 

Un sistem al serviciilor educaționale timpurii competitive la nivel european se poate obține, 

inclusiv, și, poate, în primul rând, daca aceste servicii îndeplinesc anumite standarde minime 

de dotare tehnico-materială.  

(descrieţi esenţa problemei, influenţa ei negativă social-economică, starea obiectului, gradul sporit de 

rezolvare, etc.) 

 

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

forme de depuneri în implementarea proiectului). 

 

Echipa de implimentare, voluntarii, vor veni cu activitatea de a organiza și mobiliza 

personalul și părinții copiilor din instituție de a livra și asambla mobila nouă. 

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

mod planificaţi să le rezolvaţi în cadrul proiectului). 

Îndepliniţi doar punctele ce se referă la proiect:  

4.4.1. Lucrări de proiectare, alte lucrări preliminare efectuate: 

 

Pregatirea sălilor de grupă.  
(descrieţi ce lucrări preliminare obligatorii trebuiesc efectuate) 



 

4.4.2. Lucrări de construcţie (lucrări de reconstrucţie): 

 

Nu este nevoie de reconstructii. Vor fi nevoie de lucrari de pregatire a spatiului pentru 

instalarea mobilierului. 
(descrieţi ce este necesar de reconstruit) 

 

4.4.3. Procurarea utilajului, materialelor: 

 

Este necesar de procurat : 

 

 

1. Dulapuri/suporturi  (din lemn sau PVC) pentru prosoape (856x104x750 мм) 

473 lei  -4 unități=1892 lei 

 

 

 
 

 

 

2. Dulapuri/suporturi  (din lemn sau PVC) pentru prosoape (856x140x1390 мм) 

 

909 lei- 2 unități=1818 lei 

 

 

 

3. Dulapuri (din lemn sau PVC) pentru haine / copii 

 

  
(850 х 385 х 1450) 
  2197  lei – 5 unități =10985 lei 
 

 
 

 

 



 

4. Dulapuri (din lemn sau PVC) pentru centre de activitate, dimensiunea:  
 (1900х1900х1780 мм) 

4194 lei – 1 unități 
 

 

 

 

 

5. Vitrină  pentru literatura pentru copii 

 

 

(1805х355х1640)  

2647 lei – 2 unități =5294 lei 

  

 

Total suma de 24183 lei 
(descrieţi ce este necesar de procurat şi în ce scop) 

 

  

 



 
. 






