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CĂTRE, 
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj 
În atenţia doamnei/domnului director 
Ref. la desemnare responsabil de mediu în şcoli

Conform Adresei Ministerului Educaţiei nr. 24057 /06.01.2023, vă informăm că, 
în baza Raportului Administraţiei Prezidenţiale „Educaţia privind schimbările climatice şi 
mediul în şcoli sustenabile" (publicat la adresa 
https: //www.presidency.ro/files/ userfiles/ EDUCA%C8%9AIA%20PRIVIND%20SCH IMB%C4%82RI LE 
%20 CLIMATICE%20%C8%98l%20MEDIUL%20%C3%8EN%20%C8%98CQLl%20SUSTENABILE(1 ).pdf), 
M. E. a elaborat şi supus consultării publice proiectul „Strategiei Naţionale privind Educaţia 
pentru Mediu şi Schimbări Climatice 2023-2030", care poate fi consultat la adresa 
https://www.edu.ro/proiect 90, 2022 strategie nationala educatie,pentru mediu schimbări 
climatice. Strategia asigură concordanţa deplină cu viziunea, scopul şi obiectivele Raportului. 

După aprobarea prin Hotărâre de Guvern a „Strategiei Naţionale privind Educaţia 
pentru Mediu şi Schimbări Climatice 2023-2030", va fi transmisă Metodologia de organizare a 
programului „Săptămâna verde", aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, în baza căreia 
se vor desfăşura activităţile specifice, în concordanţă cu structura anului şcolar 2022-2023. 

În acord cu prevederile documentelor menţionate anterior, vă solicităm următoarele: 
desemnarea unui responsabil de mediu - un cadru didactic responsabil cu promovarea 

principiilor dezvoltării durabile, care să contribuie şi la deschiderea şcolii spre 
comunitate pe teme de mediu, schimbări climatice; 
realizarea unei adrese de e-mail - dedicată, ce va asigura unităţii de învăţământ atât 
comunicarea pentru desfăşurarea programului „Săptămâna verde", cât şi dreptul de 
postare pe platforma realizată pentru desfăşurarea programului „Săptămâna verde", 
utilă în educaţia pentru mediu şi schimbări climatice, pentru creşterea gradului de 
accesibilitate la aceste resurse şi pentru stimularea participării elevilor la acţiuni 
dedicate protecţiei mediului. Adresa de e-mail va fi creată după modelul 
responsabil. mediu@domeniu.ro. 

În acest sens, vă rugăm să completaţi formularul ataşat prezentei note.
https://forms.gle/76mqotjGQ3hB3upC7
Termen de completare: 12.01.2023, ora 12.00. 
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