
Cerere  de participare la concursul de selectare 

de la Grupul de Inițiativă”Hora ne unește” 

1.Denumirea proiectului:   Costumul național-unitate și varietate. 

Slogan:Valorile și tradițiile pot fi cultivate prin generații! 

2.Locul implementării proiectului: 

Proiectul urmează a fi implementat în încinta Liceului Teoretic ”Vasile Alecsandri” 

municipiul Bălți 

3.Date despre grupul de inițiativă: 

Conducător de proiect: Blîndu Galina 

Date de contact:  069379052 

E- mail galina.blindu@gmail.com 

Nr Nume Prenume Date de contact E- mail 

1. Aidina Elena 076711668  

2. Jaloba Vitalii 060005565 Vitalica83@mail.ru 

3. Grincu Elena 067385563 grincu@bk.ru 

4. Sineakovskaia Tatiana 068413009 taniuha1982@mail.ru 

5. Primac Mariana 069130491  

6. Buga Ecaterina 060909976  

7. Moldovanu Violeta 069290834 violetic.moldovan@mail.ru 

4.Descrierea proiectului: 

4.1Tipul proiectului: social    Suma totală: 86 640 lei. 

4.2.Descrierea problemei spre soluționarea căreia este orientat proiectul: 

În LT,,V.Alecsandri” își fac studiile peste 1300 de elevi. Majoritatea din ei sunt elevi 
talentați, care participă la un șir de activități cultural- artistice, atât în liceu cât și înafara lui. 

Un moment foarte important( în paralelă cu conținutul) în desfășurarea cu succes a 
activităților este vestimentația.Costumul național este unul dintre mărcile identității noastre 

culturale, etalon de frumuseșe, care posedă un limbaj de comunicare a unor tradiții străvechi, o 

mărturisire vie a unui proces de creație în masă. Grupul de inițiativă menționează, ca cei trei 
piloni (cadre didactice-elevi-părinți) implicați în procesul instructiv-educativ depun maximum 

efort în educarea tinerii generații ca adevărați promotori ai tradițiilor străbune și a valorilor 
naționale, aducând un aport considerabil în  micșorarea  emigrării în masă a populației. 

Anume din aceste motive ne dorim să: 

1. Să procurăm 24 seturi de   costume  naționale moldovenești ( băieți/fete) pentru vîrsta 

8-13 și 14-18 ani 

4.3.Implicarea cetățenilor. 

Echipa de implementare ,voluntari ( elevi, cadre didactice, părinți) vor veni cu un program 

special de activități:  

 Informarea comunității; 



 Motivarea elevilor, părinților și a cadrelor didactice în susținerea proiectului; 

 Monitorizarea implementării și organizării diferitor activități. 

4.4.Activități organizate pentru rezolvarea problemei: 

În activitățile noastre vom urmări formarea de abilități și competențe cu impact asupra 
dezvoltării tinerii generații în plan social și educativ. Vom dezvolta gustul estetic , artistizmul, 

talentul, aplicând toate intelegențele multiple și abilitățile elevilor. 

Eforturile noastre sunt orinetate spre susținerea fiecărui copil  pentru ași cunoaște 

potențialul artistic, pentru a se accepta ca indivizi prin dezvotarea de capacități, comportamente 

și atitudini. 

4.4.1.Lucrări de proiectare: 

Procurarea a 24 de seturi de  costume naționale conform cerințelor standarde. 

4.4.2. Procurarea utilajului necesar, materialelor: 

Nr. Denumirea Preț unitate unități Preț total 

1 Costum național,  fată 8-12 ani 2260 12 unități 27 120 

2 Costum național, fată  14-18 ani 2190 12 unități 26 280 

3 Costum național, băiat 8-12 ani 1270 12 unități 15 240 

4 Costum național, băiat 14-18 ani 1500 12 unități 18 000 

 total   86 640 lei 

 

4.5.Rezultatul scondat 

Datorită   procurării  costumelor naționale va fi posibil de a: 

 Stimula copiii spre a cunoaște tradiția și cultura națională; 

 Participa la concursuri municipale, republicane și internaționale; 

 Descoperi noi talente; 

 Schimbarea imaginii de sine; 

 Dezvoltarea performanțelor personale; 

 Îmbunătățirea stării emoționale a copiilor;  

 Popularizarea culturii; 

 Posibilitatea de a transmite tezaurul național folcloric tinerii generații;  

 Dezvolta competența de a învăța să învețe; 

 Organizarea timpului liber și pe interese a copiilor.  

5. Beneficiarii 

5.1 Beneficiarii de pe urma implementării proiectului 

Beneficiarii vor fi toți membrii Ansamblului de dans popular ”Brâuleț”, precum și alți 
elevi dotați din instituție, copii cu cerințe educaționale speciale, părinții elevilor, cadrele 

didactice din LT,,V.Alecsandri”.  

6 Exploatarea și întreținerea obiectului. 
După implementarea proiectului :   „Costumul național- unitate și varietate”,  

costume naționale vor fi intreținute de grupul de inițiativă, membrii ansamblului de dans 
și  angajații Liceului Teoretic ,,V. Alecsandri”. 

 



Proces- verbal nr.1 

a adunării comunității academice  pentru participare în cadrul proiectului 

”Bugetului civic al municipiului Bălți-2019” 

 



Data petrecerii: 01.04. 19 

Locul și ora petrecerii: L. T. ”Vasile Alecsandri” ora 14.00 

Înregistrate: 20 persoane 

Au asistat cadre didactice, părinții. Ședința  este convocată la inițiativa lucrătorilor liceului.  

Deschide și conduce adunarea inițiatorul proiectului  Jalobă Vitalii, profesor  de muzică și dans. 

Secretarul adunării -Aidina Elena. 

Ordinea de zi: 

1. Adoptarea deciziei privind depunerea cererii  de participare în cadrul proiectului 

„Bugetului civic al municipiului Bălți- 2019.” 

2. Aprobarea listei și a volumului de lucrări în proiect; 

3. Adoptarea deciziei privind valoarea cotei co- finanțării persoanelor juridice și fizice; 

4. Aprobarea componenței grupului de inițiativă. 

 

Decizie cu referință la ordinea de zi: 

1. La prima întrebare a luat cuvântul dl Jalobă Vitalie, care a propus de a înainta cerere de 

participare cu proiectul  ” :   Costumul național-unitate și varietate ”, în concursul de selectare în 

cadrul proiectului ”Bugetului civic al municipiului Bălți- 2019”. 

2. La întrebarea a doua a vorbit Jaloba Vitalii. 

3. La a treia întrebare a vorbit Elena Aidina. 

4. La a patra întrebare a luat cuvânt Elena Grincu. 

 S-a votat: 

Pro: 20 Persoane 

Contra: 0 Persaone 

S- au abținut: 0 Persoane 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


