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CATRE TOATE UNITATILEDE iNVATAMANTDIN CRAIOVA ~IJUDET
In perioada martie - iulie 2019 se va desra~ura in \ara noastra Concursul enropeau ,,Tineri In
Padurile Europei'', organizat de Regia Na\ionala a Padurilor ROMSILV A, in parteneriat cu Asociatia pentru
Dezvoltare Comunitara Durabila ALUTUS ~i Ministerul Educa\iei Na\ionale.
Obiectivele concursului sunt:
Con~tientizarea

in randul elevilor ~i a cadrelor didactice din Romania a valorilor cadrului natural european;

Educarea elevilor in ceea ce prive~te gestionarea durabila a padurilor ~i a conservarii biodiversita\ii;
lmplicarea tinerilor in proiecte comunitare.
Toate materialele educa\ionale necesare pentru pregatirea echipajelor sunt disponibile pe pagina web a
concursului
(link
http://www.rosilva.ro/articole/concursulul_international_ypeftineri_in__padurile_europei__p_2129.htm). Concursul se regase~te in Calendarul concursurilor na\ionale
educative 2019, finante de Ministerul Educa\iei Na\ionale. Conform regulamentului, etapa jude\eana este
coordonata de directorul Palatul Copiilor Craiova ~i se va desra~ura la Palatul Copiilor Craiova in data de 16
aprilie 2019, orele 16.00.
Calendarul pentru etapa na\ionala este urmatorul:
-martie 2019 diseminarea proiectulni
-1-12 aprilie 2019, inscrierea participan\ilor conform fi~ei de inscriere ata~at prezentei, pe fax.0351-413110
sau email.pccraiova@gmail.com (specificand la subiect ,,INSCRIERE TINER! IN PADURILE EUROPE!)
sau in format letric la sediul Palatului Copiilor Craiova, str. Simion Barnu\iu nr.20
-Eta pa jude\eana se va desra~ura la Palatul Copiilor Craiova in data de 16 aprilie 2019, orele 16°0•
-11mai2019: etapa II- preseleqia na\ionala (organizata la sediul Direc\iilor Sil vice jude\ene din cadrul RNP Romsilva);
-9 - 12 iulie 2019: etapa III - na\ionala (organizata in raza Parcului Na\ional Retezat, atlat in administrarea
RNP - Romsilva)
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