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Proiectul G.R.E.E.N. sau Garbage Recycling and Environmental 
Education Nationwide își propune să realizeze un model de 
educare ecologică a tinerei generații în ceea ce privește 

gestionarea corectă a deșeurilor. 

GREEN este implementat între 1 iulie 2013 - 1 
octombrie 2014 (15 luni). Proiectul GREEN va fi 
realizat în 3 școli din 3 localități din Republica 
Moldova: Chișinău, Bălți și Comrat. Acesta se va 
realiza în 2 etape: 
 
1. Livrarea trainingurilor de educare a elevilor în 
colaborare cu specialiști de peste hotare și 
întemeierea a 3 cluburi eco în școli; 
 
2. Instalarea platformelor de colectare selectivă în 
școlile vizate și realizarea parteneriatelor cu 
companiile de gestionare a deșeurilor; 

 

Echipa GREEN 
 
Suntem o echipă cu cunoştinţe practice în educaţia 
ecologică și gestionarea deşeurilor menajere, care are 
experiență în organizarea proiectelor cu impact. Unul 
din proiectele realizate de echipa GREEN este 
campania națională de curățenie în toată țara într-o 
singură zi - Hai Moldova. 

Suntem: 
- Daniela Cibotari, coordonator proiect 
- Alexandr Iscenco, coordonator conținut și training 
- Marina Pascari, coordonator parteneriate 
- Natalia Ursu, coordonator școli și comunicare 
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Depunerea candidaturii 
Pentru a intra în concursul "Școala G.R.E.E.N." este nevoie să: 
1. formați o echipă mixtă din elevi și profesori din școală; 
2. descărcați formularul de aplicare de pe site-ul proiectului: 

http://greenmoldova.wordpress.com/concurs-scoli/ 
3. competați formularul de aplicare și să-l expediați până la 

31 ianuarie 2014, ora 22.00, la adresa de email: 

green.project.moldova@gmail.com. 

Selecție 
Concursul Școala G.R.E.E.N. este deschis către toate școlile 
ce întrunesc criteriile de participare și este unul 
transparent. Selecția va fi făcută de către echipa 
proiectului G.R.E.E.N. Școlile câștigătoare vor fi anunțate 
la data de 03 februarie 2014, prin email și prin telefon. 
Rezultatele vor fi de asemenea publicate pe site-ul 
proiectului G.R.E.E.N. și pe pagina de facebook a acestuia. 

Participanții care nu vor fi          selectați vor primi o 

notificare pe email. 

Beneficii 
 Școlile beneficiare vor fi primele din RM care vor colecta 

deșeurile selectiv; 
 Instalarea gratuită a containerelor de separare a 

gunoiului; 
 Suport în organizarea logistică a colectării deșeurilor; 
 Elevii vor obține cunoștințe în domeniu de la specialiști 

de peste hotare, în mod interactiv, prin joc; 
 Elevii vor adopta un comportament responsabil față mediu 

și vor învăța să organizeze propriile proiecte, aducând 

faimă școlii. 

Profilul ideal al școlilor 
 Localizate în Chișinău, Bălți sau Comrat; 
 Deschise să colaboreze cu echipa GREEN pentru 

desfășurarea cu succes a proiectului în școli; 
 Dornice să fie un exemplu de bună practică pentru alte 

insituții de învățământ din țară; 
 Motivate să contribuie la protejarea mediului prin acțiuni 

concrete; 
 Capabile să aducă plus valoare proiectului prin idei 

constructive. 

Despre 
Concursul Școala G.R.E.E.N. se va desfăsura în perioada 
07.01.2014-31.01.2014. În urma concursului vor fi selectate 3 
școli din Chișinău, Bălți și Comrat, care vor fi beneficiare ale 
proiectului. Acestea vor fi primele insituții de învățământ din 
Republica Moldova care vor practica colectarea selectivă a 
gunoiului, astfel reprezentând un model de bună practică 

pentru întreaga țară. 

Concursul Național "Școala G.R.E.E.N." 

http://greenmoldova.wordpress.com/concurs-scoli/
mailto:green.project.moldova@gmail.com
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G.R.E.E.N. 
www.GREENmoldova.wordpress.com 

www.GREENmoldovaRU.wordpress.com 

www.facebook.com/greenmoldova 

email: green.project.moldova@gmail.com 

Persoană de contact 

Natalia Ursu  

Coordonator Școli și Comunicare 

Tel.: 068585695 

Email: ursu.natalita@gmail.com 


