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PRINCIPALELE DEFINIŢII   

 

În contextul prezentului raport sunt utilizate următoarele noţiuni: 

dezvoltare durabilă – capacitatea societăţii de a satisface cerinţele generaţiei prezente, fără a 

compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi; dezvoltare umană 

(social-economică) în concordanţă cu respectarea principiilor ecologice şi protecţiei mediului; 

dezvoltarea, care poate conduce la o prosperare, dacă: 1) se regenerează resursele naturale; 2) se 

protejează mediul; 3) se respectă normele morale;  economie verde – economie care conduce la 

ameliorarea bunăstării cetăţenilor şi la o mai bună echitate socială, prin reducerea semnificativă a 

riscurilor de mediu şi a deficitului ecologic; 

educaţie pentru dezvoltare durabilă – ansamblu de activităţi orientate spre formarea şi 

dezvoltarea trăsăturilor intelectuale şi morale (etice) ale oamenilor în vederea respectării conştiente 

a unor norme şi principii de conduită pentru asigurarea dezvoltării durabile; activităţile date 

educaţionale cuprind toate domeniile de dezvoltare social-economică şi toată populaţia pe durata 

vieţii; 

educaţia ecologică – încercarea transferării unor moduri de gândire pragmatic privitor la 

ecosisteme, specii, populaţii, inclusiv umane, înţelese în contextul lor evolutiv, în transformările 

petrecute în plan spaţial şi temporar; 

geografia mediului înconjurător – ştiinţă, care studiaza relaţiile dintre om şi mediul în care 

traieşte, pentru a contribui la orientarea intervenţiilor umane astfel, încât să nu fie depaşită 

capacitatea de suportare al acestuia; geografia umană este o ramură a geografiei, ce studiază 

procesele ce au loc atunci când omul interacţionează cu mediul înconjurător. 

ecologie - ştiinţă care studiază interrelaţiile dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă; 

Ramură a biologiei care studiază raporturile dintre organisme şi mediul în care se dezvoltă şi 

trăiesc; ecologia umană - studiul relaţiilor dintre fenomenele sociale şi spaţiile în care sunt 

cuprinse. 

protecţia mediului - regim special pentru desfăşurarea activităţilor considerate dăunătoare 

pentru mediu, stabilirea unor obligaţiuni şi proceduri de autorizare, prevenire şi combatere a  

poluării, utilizării raţionale a resurselor naturale, reabilitarea arilor degradate şi aplicarea unei 

planificări şi gestiuni ecologice globale, cuprinzând reglementări, proceduri şi cooperare 

intersectorială la nivel naţional şi internaţional.  

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Geografia_uman%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediul&action=edit&redlink=1
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ABREVIERI ŞI ACRONIME  

AMM   Acord multilateral de mediu (convenţii, protocoale internaţionale în domeniu) 

APL   Administraţie publică locală 

AŞM   Academia de Ştiinţe a Moldovei 

BNS   Biroul Naţional de Statistică 

CEE  Europa Centrală şi de Est 

DD  Dezvoltare Durabilă 

EDD  Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă 

EE  Educaţie Ecologică 

EV  Economie Verde 

IES   Inspectoratul Ecologic de Stat 

MAIA  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

MDL   Lei moldoveneşti 

ME   Ministerul Economiei 

MEd    Ministerul Educaţiei 

MM   Ministerul Mediului 

MS   Ministerul Sănătăţii 

MTID  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

ODM   Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 

 

OECD  Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

 

ONU   Organizaţia Naţiunilor Unite 

UNDP, PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

UNEP, PNUM Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu 

RM   Republica Moldova 

SND   Strategia Naţională de Dezvoltare 

UE   Uniunea Europeană 

UNECE, CEE ONU Comisia Economică pentru Europa a ONU 



6 

 

INTRODUCERE  

 

Educaţia, pe lângă faptul că este un drept al omului, ca şi dreptul la un mediu sănătos, este o 

premisă pentru promovarea dezvoltării durabile şi un instrument esenţial pentru o bună 

administrare, pentru adoptarea unor decizii în cunoştinţă de cauză şi promovarea democraţiei. 

Educaţia pentru dezvoltare durabilă este un proces de învăţare activă care  dezvoltă şi îmbunătăţeşte 

capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor, organizaţiilor şi a ţărilor de a gîndi şi a acţiona 

în favoarea dezvoltării durabile. Ea permite oamenilor să treacă de la o conştientizare a priorităţilor 

de dezvoltare naţională şi internaţională şi de dezvoltare umana durabilă către o implicare personală 

activă şi informată, prin înţelegerea cauzelor şi efectelor problemelor globale de dezvoltare şi de 

mediu. Ea poate genera o schimbare în mentalităţile oamenilor, stimulând capacitatea acestora de a 

crea o lume mai sigură, mai sănătoasă şi mult mai prosperă, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii. 

Educaţia pentru dezvoltare durabilă oferă o abordare critică, un grad sporit de conştientizare şi 

puterea de a explora şi dezvolta noi concepte, viziuni, metode şi instrumente de dezvoltare durabilă 

social-economică în armonie cu mediul.  

Educaţia pentru dezvoltare durabilă include, dar nu se rezumă doar la educaţia ecologică şi este 

promovată la toate nivelele şi în toate sferele de învăţămînt. Scopul promovării educaţiei pentru 

dezvoltare durabilă constă în dotarea oamenilor cu cunoştinţe şi competenţe privind dezvoltarea 

durabilă, promovarea dezvoltării economiei verzi, protecţiei mediului, făcîndu-i mai competenţi şi 

încrezători, sporind oportunităţile acestora de angajare în cîmpul muncii, de acţiuni pentru o viaţă 

productivă şi sănătoasă, în armonie cu natura şi cu preocupările pentru valorile sociale şi economice 

al generaţiilor prezente şi viitoare. 

Educaţia este strâns legată de dezvoltarea durabilă: ea este atât o parte componentă al acesteia, cât  

şi instrumentul de promovare al acesteia. Prin prisma componentei sociale a perspectivei de 

dezvoltare, dezvoltarea durabilă ţine de asigurarea de şanse egale şi echitabile de educaţie pentru 

toate păturile sociale; într-adevăr, oferirea, persoanelor vulnerabile şi celor nevoiaşe, accesului la 

educaţie este un instrument-cheie pentru depăşirea liniilor de separare ale societăţii. În acelaşi timp, 

educaţia este extrem de importantă pentru mobilitatea şi competitivitatea forţei de muncă, întrucât 

forţa de muncă mai bine educată este mai productivă, mai deschisă pentru învăţarea pe tot parcursul 

vieţii şi tinde să se bucure de câştiguri mai mari.  De fapt, fiecare an de şcolarizare suplimentară 

poate spori veniturile individuale cu 10%. Mai mult, atât educaţia formală, cât şi cea informală este 

esenţială pentru abilitarea forţei de muncă să se adapteze la noile locuri de muncă "verzi" şi 

echiparea absolvenţilor cu abilităţi necesare într-o economie verde. În cele din urmă, educaţia este 

esenţială pentru educarea şi responsabilizarea cetăţenilor în vederea alegerii unui stil de viaţă mai 

durabil. Mai mult decât atât, educaţia nu ţine doar de asigurarea cu informaţii, dar şi de abilitarea 

oamenilor de a utiliza informaţiile în mod critic şi responsabil. 

Nu se atestă lipsa  de înţelegere a măsurii de importanţă a educaţiei pentru dezvoltarea ţării. În 

ultimii ani, cheltuielile publice pentru educaţie au depăşit 9% din PIB, un nivel extrem de ridicat al 

cheltuielilor în comparaţie cu cel în regiune. Cu toate acestea, aceste cheltuieli sporite deocamdată 

nu au fost reflectate prin îmbunătăţiri comparabile în rezultate educaţionale. Pe de o parte, 

Republica Moldova a realizat progrese neuniforme în îndeplinirea angajamentelor sale cu privire la 

ODM 2. Deşi ţara este pe cale să atingă obiectivul ce ţine de alfabetizare, aceasta trebuie să îşi 

intensifice eforturile în vederea realizării obiectivelor referitoare la rata brută de cuprindere în 
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programe de învăţământ secundar general şi  pre-şcolar. În mod substanţial trebuie să fie 

îmbunătăţit accesul pentru copiii din mediul rural, cei cu dizabilităţi şi copiii romi. 

În acelaşi timp, reforma continuă a sistemului de învăţământ din Moldova are menirea de a ajuta la 

reducerea decalajului dintre cererea de pe piaţa forţei de muncă şi ceea ce este poate oferi acest 

sistem. Calitatea scăzută a forţei de muncă este recunoscută ca o constrângere principală pentru 

dezvoltarea economică a Republicii Moldova  şi urmează a fi abordată prin punerea în aplicare a 

strategiei de dezvoltare naţională a Republicii Moldova 2020. În plus, tinerii din mediul rural par să 

fie mult mai constrânşi în alegerea căilor de educaţie, atât din cauza resurselor financiare mai 

limitate, precum şi a nivelului de educaţie mai scăzut al părinţilor lor. Astfel, cercul vicios al 

decalajului rural-urban în cele din urmă se consolidează. Este extrem de important, ca reformele de 

învăţământ ale Guvernului să vizeze nu numai concordanţa sistemului cu cererea de pe piaţa forţei 

de muncă, dar, de asemenea, să-l adapteze în mod proactiv la cerinţele viitoare ale economiei verzi. 

De exemplu, promovarea eficienţei energetice a clădirilor necesită profesionişti în audit energetic, 

care în prezent nu sunt instruiţi în cadrul sistemului de învăţământ din Moldova. 

În cele din urmă, educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să asigure ca tinerii, dar şi adulţi, să fie 

conştienţi cu privire la alegerile lor de mod de viaţă, activitate economică şi consum şi de ceea ce 

pot revendica în mod realist şi durabil din resursele mondiale. În final, ar trebui să asigure o 

participare publică mai largă în cadrul politicii de dezvoltare durabilă şi o consolidare a dialogului 

în politica publică între diferitele părţi interesate ale societăţii. 

EDD se dezvoltă în continuare ca un concept larg şi cuprinzător, reunind aspecte interconectate 

referitoare la mediu, la probleme economice şi sociale. EDD lărgeşte conceptul de educaţie 

ecologică, care cuprinde un număr din ce în ce mai mare de subiecte legate de dezvoltare. EDD 

cuprinde, de asemenea, diverse elemente de dezvoltare şi alte forme specifice de educaţie. Prin 

urmare, educaţia ecologică ar trebui elaborată şi completată cu alte domenii de educaţie, într-o 

abordare integrată către o educaţie pentru dezvoltare durabilă. Temele cheie ale DD includ, printre 

altele: reducerea sărăciei, îndatoririle cetăţeneşti, pacea, etica, responsabilitatea, în contextul local şi 

global, democraţia şi guvernarea, justiţia, securitatea, drepturile omului, sănătatea, egalitatea dintre 

sexe, diversitatea culturală, dezvoltarea rurală şi urbană, economia, modelele de producţie şi de 

consum, responsabilitatea civică, protecţia mediului, managementul resurselor naturale şi 

diversitatea biologică şi a naturii. O raportare la teme atât de diverse în EDD necesită o abordare 

globală. 

Starea mediului este responsabilitatea fiecărui om, a fiecărui cetăţean. De nivelul nostru de 

cunoaştere şi conştientizare a importanţei mediului pentru viaţa noastră (supravieţuirea noastră ca 

specie), depinde starea sănătăţii noastre, nivelul nostru de trai.  Dar aceasta, la rîndul său, depinde 

de nivelul şi calitatea educaţiei ecologice şi educaţiei pentru dezvoltare durabilă la toate nivelele, 

dar în primul rănd în instituţiile preuniversitare din Moldova. 

Raporul dat este elaborat în cadrul Proiectului „Eco-şcoala – calea spre o dezvoltare 

durabilă” (Etapa II), finanţat de Ambasada Finlandei la Bucureşti şi implementat de 

Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Mediu”.  
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CAPITOLUL 1:  EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL DI N 

REPUBLICA MOLDOVA  

1.1. Strategii şi politici relevante  

1.1.1. Curriculumul Naţional, Planul-Cadru pentru învăţămîntul primar, 

gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2012-2013 

Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2012-2013 a fost 

aprobat prin Ordinul Ministrului educaţiei nr. 179 din 29 martie 2012, este actul normativ oficial 

care reglementează organizarea procesului educaţional din ţară şi este obligatoriu pentru toate 

structurile din cadrul Ministerului Educaţiei.  

Planul-cadru prevede disciplinele opţionale „Omul şi mediul ambiant” (pentru clasele 1-9) şi 

„Protecţia mediului înconjurător” (10-12), iar disciplinele Ştiinţe, Educaţia Civică, Chimie, 

Biologie, Geografie şi Fizică includ ore, în dependentă de clasa de studii, dedicate tematicii 

ecologice sau de protecţie a mediului. Analiza mai detaliată a curriculumului şi manualelor de studii 

pentru aceste discipline, sub aspectul tematicii de mediu şi calităţii materialului didactic, este 

inclusă în compartimentele respective ale raportului (în continuare). 

Disciplinele opţionale sunt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe, care nu pot fi atinse 

prin intermediul unei singure discipline de studii, trebuie să răspundă intereselor elevilor, să 

sporească cunoştinţele în cadrul ariei curriculare şi să contrbuie la implementarea principiilor 

interdisciplinarităţii. Conform procedurii, lista disciplinelor opţionale este una orientativă, oferta se 

afişează anual în luna mai, iar decizia se ia de consiliul de administrare a şcolii, în baza cererilor în 

scris ale elevilor (la treapta primară – a părinţilor), reieşind din resursele umane şi materiale 

disponibile ale instituţiei, precum şi din eficienţa realizării orelor respective în anul precedent de 

studii.  

Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii şi se realizează în baza 

unui curriculum aprobat sau recomandat de minister.  

Curriculumul pentru disciplinele Chimie, Geografie, Biologie prevede temele şi numărul de ore 

pentru orele de ecologie sau protecţia mediului, însă ele constituie în medie 1-10% din volumul 

orelor şi tematicii predate, cu exceptii în clasele de absolvire. Totodată, la unele obiecte există 

situaţia, cînd pentru unele clase tematica de mediu lipseşte complet din curriculum şi din manuale.  

1.1.2. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” 

Strategia „Moldova 2020”, aprobată în iulie 2012 şi publicată în decembrie 2012,  pune baza 

integrării cerinţelor de mediu în sectoarele economiei şi promovării dezvoltării economice verzi, 

prin includeresa în textul compartimentului „Priorităţile de devoltare” a următoarelor prevederi: 

„Republica Moldova va întreprinde toate eforturile necesare pentru asigurarea tranziţiei spre o 

dezvoltare economică verde, care promovează principiile dezvoltării durabile şi contribuie la 

reducerea sărăciei, inclusiv prin asigurarea unei guvernări mai bune în domeniul dezvoltării 

durabile, prin integrarea şi fortificarea aspectelor protecţiei mediului în toate domeniile de 

dezvoltare social-economică a ţării.” 
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Viziunea strategică din Compartimentul „Studii: relevante pentru carieră” stipulează, că corelarea 

dintre cererea pieţei forţei de muncă şi oferta educaţională va avea un impact considerabil asupra 

creşterii economice. Modernizarea sistemului de pregătire profesională şi perfecţionarea 

mecanismelor de formare continuă a forţei de muncă vor permite cetăţenilor să se adapteze la noile 

condiţii de pe piaţa muncii. Parteneriatul dintre sistemul educaţional şi reprezentanţii pieţei muncii 

va conduce la generarea unei oferte educaţionale care va corespunde cantitativ, calitativ şi structural 

cererii forţei de muncă. Aceasta, la rîndul său va contribui la reducerea ratei şomajului şi a fluxului 

cetăţenilor care pleacă peste hotare, precum şi a ratei populaţiei expuse riscului sărăciei sau 

excluziunii sociale.  

Întru realizarea viziunii strategice politica în domeniul educaţiei se va orienta asupra asigurării 

calităţii studiilor. Crearea Agenţiei Naţionale de Evaluare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi 

Cercetare este crucială în scopul evaluării şi acreditării instituţionale şi a programelor de 

formare/dezvoltare profesională a specialiştilor pentru piaţa muncii. Cadrul Naţional al Calificărilor 

şi Standardelor ocupaţionale va orienta procesul de studiu spre dezvoltarea competenţelor solicitate 

pe piaţa de muncă. În acelaşi timp, vor fi fortificate capacităţile de prognozare a forţei de muncă, 

punîndu-se accent pe crearea oportunităţilor de formare profesională pe parcursul vieţii. Programele 

de studii se vor orienta la majorarea ponderii orelor practice, precum şi dezvoltarea, în cadrul 

universităţilor, a capacităţilor de cercetare şi inovare.  

În procesul elaborării, pentru Strategia „Moldova 2020” din partea Ministerului Mediului a fost 

propus Obiectivul: 

Promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă la toate nivelele, ca parte componentă a unui 

sistem educaţional modern, racordat la cerinţele dezvoltării economice a ţării, reducerii sărăciei şi 

protecţiei mediului. Obiectivul SMART: Sporirea nivelului cunoştinţelor privind priorităţile in 

domeniul dezvoltării durabile şi economiei verzi în rândul absolvenţilor si angajaţilor cu minimum 

30%, in anul 2015, si minimum 50%, in anul 2020, fata de anul 2011, prin promovarea educaţiei 

pentru dezvoltarea durabila. 

În scopul dezvoltării şi incorporării educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi educaţiei ecologice în 

sistemul de educaţie formală în toate disciplinele relevante şi în educaţia non-formală şi informală, 

se propun următoarele acţiuni: 

a) Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă şi de protecţie a mediului în programele de 

studiu şi în cursurile speciale la toate nivelele de învăţămînt; 

b) Promovarea dezvoltării durabile prin intermediul educaţiei formale, non-formale şi 

informale; 

c) Dezvoltarea competenţei în materie de educaţie pentru dezvoltare durabilă în cadrul 

sectorului educaţional şi includerea noţiunii de dezvoltare durabilă în programele de pregătire 

iniţială şi continuă pentru cadrele didactice de la toate nivelurile de învăţămînt;  

d) Asigurarea accesibilităţii materialelor didactice şi instrumentelor educaţionale legate de 

educaţia pentru dezvoltare durabilă la toate nivelurile de învăţămînt, atît pentru cursurile generale 

cît şi pentru educaţia specializată, prin stimularea elaborării şi editării de materiale didactice pentru 

formatori, pentru cei care învaţă şi pentru cercetători, la toate nivelurile de învăţămînt şi formare; 
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e) Promovarea cercetării şi dezvoltării în diverse domenii ale educaţiei pentru dezvoltare 

durabilă, cum ar fi: conţinutul educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi metodele de învăţare şi 

predare, modalităţile de includere a conceptelor dezvoltării durabile în cadrul diferitor discipline, 

efectele economice ale educaţiei pentru dezvoltare durabilă ş.a.  

f) Informarea publicului privind dezvoltarea durabilă, atît prin intermediul instituţiilor de 

învăţămînt, cît şi prin alţi factori precum mass-media, ONG-uri, familie ş.a.  

Aceste propuneri, fiind susţinute de un număr mare de asociaţii obşteşti şi organizaţii internaţionale 

în timpul dezbaterilor publice, înainte de aprobarea proiectului strategiei de Guvern şi la sedinţele 

Comisiei pentru economie, buget şi finanţe a Parlamentului,  nu au fost luate în consideraţie în 

versiunea finală a documentului. 

1.1.3. Proiectul Strategiei „Educaţie 2020” 

Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012 – 2020 este principalul document de 

politici în domeniul educaţiei. Documentul stipulează, că educaţia, reprezentând o prioritate 

naţională, constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-

umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului şi a obiectivelor 

educaţionale, de formare a conştiinţei şi identităţii naţionale, de promovare a aspiraţiilor de 

integrare europeană şi are  un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană 

durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.  Calitatea educaţiei determină în mare 

măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor 

fiecărui cetăţean. 

Strategia stabileşte obiectivele şi sarcinile pe termen imediat şi mediu în vederea dezvoltării 

educaţiei, defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învăţământ din 

Republica Moldova în perspectiva integrării europene.  

Scopul Strategiei foarte mult se aseamănă cu obiectivele promovării unui proces educaţional 

pentru dezvoltare durabilă şi constă în:  

(i) stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a educaţiei din Republica Moldova şi a 

mecanismelor de realizare a acestora;  

(ii) asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de educaţie în vederea formării unei 

personalităţi integre, active, sociale şi creative - factori principali ai dezvoltării umane şi ai 

progresului social-economic al ţării.  

Obiectivele generale ale Strategiei sunt:  

(i) modernizarea sistemului de educaţie din Republica Moldova în scopul asigurării unei 

dezvoltări umane durabile prin asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la studii de calitate la 

toate nivelele de învăţământ pentru toţi copiii, inclusiv cei din familiile vulnerabile, cei cu cerinţe 

educaţionale speciale, reprezentanţii minorităţilor etnice;  

(ii) asigurarea unei educaţii preşcolare, primare şi secundare de calitate pentru toţi copiii prin 

dezvoltarea unor şcoli prietenoase copilului şi extinderea practicilor educaţiei incluzive;  
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(iii) dezvoltarea învăţământului vocaţional şi tehnic în conformitate cu prevederile procesului de 

la Copenhaga şi racordarea acestuia la necesităţile pieţei muncii;  

(iv) realizarea în volum deplin a prevederilor Procesului de la Bologna şi dezvoltarea în 

continuare a învăţământului superior prin integrarea instruirii şi cercetării, extinderea conexiunilor 

instituţiilor de învăţământ cu mediul economic;  

(v) extinderea şi diversificarea sistemului de instruire al adulţilor pe întreg parcursul vieţii din 

perspectiva formării generale şi formării profesionale continue în corespundere cu nevoile persoanei şi 

necesităţile socio-economice;  

(vi) utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale şi a resurselor financiare alocate sistemului 

educaţional şi ameliorarea calităţii instruirii.  

Printre principiile de bază, care vor fi respectate în procesul implementării Strategiei se includ şi 

următoarele două principii, care permit promovarea EDD:  

(i) principiul centrării pe necesităţile persoanei, societăţii şi ale statului;  

(ii) principiul integrării învăţământului naţional în spaţiul educaţional european.  

 

Retrospectiva schimbărilor în sistemul de învăţământ 

Dezvoltarea sistemului de învăţământ s-a axat pe schimbări şi demersuri inovaţionale, determinate 

de orientările strategice ale statului, tendinţele evoluţiei domeniului educaţional, standardele 

europene şi abordările ştiinţifice actuale. 

1) Schimbări la nivel de macropolitici educaţionale: 

(i) atribuirea pentru învăţământ a unui statut prioritar în cadrul dezvoltării social-economice 

a ţării; 

(ii) asumarea vectorului european al dezvoltării sistemului de învăţământ; 

(iii) promovarea prioritară a calităţii învăţământului, ca factor determinant al dezvoltării 

social-economice a ţării şi al calităţii vieţii; 

(iv) conceperea dezvoltării anticipate a sistemului de învăţământ; 

(v) promovarea conceptului educaţiei pe parcursul întregii vieţi. 

2) Schimbări în educaţia preşcolară, învăţământul primar şi secundar general: 

(i) redimensionarea învăţământului de cultură generală în învăţământ primar, gimnazial şi 

liceal; 

(ii) diversificarea instituţiilor de educaţie preşcolară; 

(iii) diversificarea profilurilor şi tipurilor de instituţii de învăţământ liceal; 

(iv) promovarea conceptului de şcoală de circumscripţie; 
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(v) aplicarea abordării curriculare în învăţământ; 

(vi) elaborarea şi aplicarea unui nou concept al Planului-cadru al învăţământului structurat 

pe arii curriculare, discipline obligatorii şi opţionale; 

(vii) elaborarea şi aplicarea unui nou concept al curriculumului pe discipline, axat pe: 

- cel ce învaţă; 

- formarea de competenţe; 

- tehnologii şi strategii didactice interactive; 

- conexiunea componentelor procesului de predare-învăţare-evaluare; 

(viii) elaborarea, în bază de concurs, a noilor generaţii de manuale şcolare, inclusiv a celor 

alternative, şi aplicarea schemei de închiriere al acestora; 

(ix) elaborarea şi aplicarea noilor generaţii de standarde pentru educaţia timpurie şi a 

standardelor de eficienţă pe discipline şcolare; 

(x) promovarea educaţiei incluzive şi a principiilor şcolii prietenoase copilului. 

 

Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ 

Dezvoltarea durabilă a sistemului de învăţământ va fi realizată prin implementarea unor măsuri 

comune pentru întreg sectorul educaţional, pornind de la interdependenţa dintre calitatea 

personalului didactic, calitatea învăţământului, nivelul de dezvoltare a economiei şi calitatea vieţii.  

Schimbările propuse în sistemul educaţional sunt orientate la majorarea rolului educaţiei, orientate 

spre dezvoltarea social-economică a ţării, totodată, însă, strategia nu include prevederi directe 

referitor la includerea educaţiei pentru dezvoltare durabilă în programele de studii. 

1.1.4. Proiectul Legii privind protecţia mediului 

În proiectul legii, elaborate pe parcursul anului 2012 de un grup de experţi şi colaboratorii 

Ministerului Mediului, au intrat prevederi refritor la educaţia privind dezvoltarea durabilă. Definiţia 

EDD este inclusă în articolul 2, noţiuni de bază şi definiţii. Articolul 168 al proiectului legii, la 

atribuţiile şi competenţele Guvernului, conţine următoarele prevederi: 

➢ elaborarea, promovarea şi realizarea   politicii naţionale în domeniul protecţiei mediului, care 

va asigură folosirea durabilă a resurselor naturale ca parte a politicilor statului în domeniul 

dezvoltării durabile şi integrarea aspectelor politicii de mediu în politicile sectoriale; 

➢ promovarea principiilor dezvoltării economiei verzi, a procedurilor de achiziţii publice verzi, 

oficii verzi, întruniri verzi în toate domeniile de dezvoltare social-economică a ţării; elaborarea 

şi adoptarea măsurilor privind prevenirea şi diminuarea impactului negativ asupra mediului, 

vieţii şi sănătăţii publice în scopul asigurării securităţii ecologice în stat; 
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➢ organizează şi susţine activitatea de educaţie ecologică, creează 

sistemul de instruire ecologică la toate nivelurile sistemului de 

învăţămînt, asigură pregătirea cadrelor de specialişti în domeniul protecţiei mediului; 

A fost transmisă propunerea, ca alineatul trei (de mai sus) să fie completat şi cu educaţia pentru 

dezvoltare durabilă. 

1.1.5. Proiectul Strategiei Naţionale de Mediu 2013-2023 

În proiectul Strategiei naţionale de mediu integral se vor prelua propunerile, elaborate pentru 

promovarea EDD în SND 2020 şi Planul de acţiuni de promovare a EDD, elaborat de grupul de 

lucru interministerial în decembrie 2012. 

Promovarea EDD ca disciplină opţională în clasele primare şi gimnaziale şi ca disciplină obligatorie 

la liceu va fi una din acţiunile propuse suplimentar la cele elaborate. Trebuie să fie elaborat un 

curriculum şi materiale didactice, manulale la tema dată. 

Obiectiv specific: Promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă la toate nivelele, ca parte 

componentă a unui sistem educaţional modern, racordat la cerinţele dezvoltării economice a ţării, 

reducerii sărăciei şi protecţiei mediului,  astfel, încît conştientizarea priorităţilor de dezvoltare 

naţională şi internaţională şi de dezvoltare umana durabilă în rîndul absolvenţilor şi angajaţilor va 

spori cu minimum 50% în 2017 şi va atinge 100% în 2022. 

 

1.2. Analiza comparativă şi calitativă a manualelor şi 

materialului în domeniu din manualele scolare, lacunele 

materialului, teme de bază în domeniul mediului, 

actualitatea temelor, tendinţele etc. 

Teme privind ecologia şi protecţia mediului pot fi regăsite în manualele la următoarele discipline: 

Ştiinţe, Biologie, Geografie, Educaţie Civică, Chimie. Bazele cunoştinţelor privind protecţia 

mediului sunt puse în clasele 2-4 la Ştiinţe, dezvoltate în clasele 5-9 la Biologie, Geografie, 

Educaţie Civică (în special clasele 8-9), şi aprofundate la Geografie, Biologie şi Chimie în clasa a 

12-a. Analiza este prezentată în textul de mai jos şi în Anexa nr.1. 

1.2.1. Analiza temelor incluse în manualele de studii 

În manualele de Ştiinţe (clasele 2-5) se face prima încercare de a prezenta mediul de viaţă, prin 

intermediul descrierii plantelor, proiectele de grup, dedicate Planetei Pămînt, noţiunile şi acţiunile 

generale legate de poluare şi de ocrotire a naturii. În manuale sunt incluse: calendarul evenimentelor 

globale de bază de mediu, descrisă procedura de reciclare a deşeurilor etc.   

În manualul pentru clasa a doua sunt foarte bine descrise procesele de colectare selectivă a 

deşeurilor cu indicarea culorilor tomberoanelor, însă, spre regret, în majoritate cazurilor în realitate 

copii nu au posibilitatea de a aplica aceste cunoştinţe din lipsa sistemelor date în cadrul şcolii sau în 

localităţi. 
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Autorii aduc exemple de acţiuni ecologice, fără a da explicaţii sau informaţii suplimentare, cum ele 

pot fi realizate în practică. 

Totodată, proiectele în grup propuse nu sunt direct legate de materialul lecţiilor predate, necesită o 

pregătire bună suplimentară a elevilor, profesorilor şi materiale didactice speciale pentru temele 

selectate.  

 În manualele de Educaţia Civică (clasele 5-12) accentul de bază se pune pe pregătirea existenţei şi 

vieţii omului în societate, drepturile şi libertăţile, problemele ecologice la general, acces la 

informaţie, problemele poluării mediului, unele probleme globale în domeniu. 

Materialul începe cu calamităţile naturale, treptat, de la clasele mai mici la cele superioare, trecînd 

la problemele poluării şi protecţiei mediului. Totodată, nu sunt descrise măsurile sau acţiunile 

posibile, care trebuie întreprinse în cazurile situaţiilor excepţionale, inundaţiilor.  

Materialul din manualul pentru clasa a 6-a descrie succint problemele de mediu, dar nu le explică şi 

nu propune soluţii. Un factor pozitiv sunt îndemnările la activităţi practice, cu colegii de şcoală sau 

în familie, de prevenire sau soluţionare a unor probleme de mediu. 

Manualul pentru clasa a 7-a este dedicat societăţii democratice, vieţii şi sănătăţii, dezvoltării 

personale, însă nu include aspectele de mediu, legate de aceste procese. Compartimentul privind 

drepturile omului nu include prevederi privind dreptul la un mediu sănătos, dreptul de acces la 

informaţia de mediu şi dreptul la apă. Capitolul privind valorile personale şi sociale legate de viaţă 

şi sănătate nu indică legăturile dintre mediul de trai, starea factorilor de mediu şi calitatea 

produselor, influneţată de poluarea mediului sau utilizarea substanţelor chimice toxice şi sănătatea 

omului. 

Manualul pentru clasa a 8-a compensează golurile informaţionale în domeniul dat din manualele 

pentru clasele anterioare şi include un capitol aparte, foarte bine elaborat – “Educaţia ecologică”. 

Capitolul include noţiunile de bază, istoria ecologiei, problemele poluării mediului, fenomenele 

poluante, ocrotirea pădurilor, ariile protejate şi biodiversitatea, mediul şi apa, căile de îmbunătăţire 

a factorilor de mediu, exerciţii practice pentru autoevaluare şi autodezvoltare, face o succintă 

prezentare a legislaţiei ecologice şi unor organizaţii internaţionale, care activează în doemniu. 

Aceste teme servesc ca bază iniţială bună pentru studierea materialului în domeniul dat.  

Deoarece manualul a fost elaborat şi publicat în 2004, multe date privind starea factorilor de mediu 

s-au invechit, iar compartimentele legate de schimbarea climei, legislaţie, organizaţiile 

internaţionale şi naţionale implicate, trebuie actualizate şi este necesară prezentarea informaţiei date 

pentru profesorii implicaţi. 

Manualul pentru clasa a 9-a (2002) prezintă foarte vag (2 file) problemele globale, fapt care implică 

necesitatea cautării informaţiei suplimentare la temele date de către profesori şi elevi. De asemenea, 

deoarece în ultimii 10 ani au avut loc multe evenimente internaţionale  în domeniu sau schimbări în 

starea factorilor de mediu la nivel regional şi global (Conferinţa ONU Rio+20, schimbările 

climatice, avariile la staţiile nucleare, Economia Verde etc), pregatirea necesită un volum de 

informaţii actualizate. 
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Manualul pentru clasa a X-a (2012) nu include teme la protecţia mediului, cu toate că 

compartimentele dedicate legislaţiei, vieţii şi sănătăţii sau orientării pentru carieră ar putea include 

aspectele EDD sau de protecţie a mediului şi rolului lor în dezvoltarea social-economică. 

La momentul studiului manualele pentru clasele a XI şi XII nu au fost elaborate sau disponibile.   

Ca volum şi conţinut, cel mai mare material dedicat ecologiei se conţine în manualele de Biologie.  

Un accent mai mare se pune pe protecţia florei şi faunei, totodată, fiind elaborate de diferiţi autori 

pentru nivele diferite, temele pentru ecologie şi protecţia mediului, în majoritatea cazurilor, nu sunt 

legate de tematica generală a manualului sau temelor de bază descrise. 

Introducerea în temă începe în manualul pentru clasa a 6-a, cu prezentarea succintă a  Cărţii Roşii şi 

a rezervaţiilor naturale. Manualul pentru clasa a 7-a, Capitolul “Ocrotirea Mediului” succinct (3 

file) descrie resursele naturale, poluarea apei, problema deşeurilor şi necesitatea protecţiei 

resurselor naturale. Manualul de biologie pentru clasa a 8-a (2008) nu conţine teme la ecologie sau 

protecţia mediului. 

Manualul pentru clasa a 9-a (2012) include un capitol aparte – Ocrotirea Mediului. Se prezintă 

noţiunea de biodiversitate, se prezintă problemele legate de defrişarea pădurilor şi desecarea 

luncilor rîurilor. Se descriu mai detaliat ariile protejate din Republica Moldova şi elaborarea Reţelei 

Ecologice Naţionale. O temă aparte este consacrată impactului omului asupra propriei existenţe: 

poluarea, smogul, deşeurile menajere. 

Manualele pentru clasele a X şi XI nu conţin teme la ecologie şi protecţia mediului. 

Manualul pentru clasa a XII include Modulul nr.4 “Ecologia şi protecţia Mediului” (40 pagini din 

180). Mai mult de jumătate din materialul dat sunt destinate ecologiei: o reprezintă descrierea 

organizării materiei vii şi ecosistemelor naturale, se prezintă lanţurile trofice şi piramidele 

ecologice. Ultimele 7 pagini din modul sunt dedicate poluării ecosistemelor terestre, aeriene, 

acvatice şi protecţiei lor. Aceasta include: poluarea, căile de degradare a solului, Cartea Roşie, 

poluanţii antropogeni ai aerului, indici de calitate al apei şi principalii poluanţi.    

Nici în unul din manuale de biologie nu sunt descrise zonele umede de importanţă internaţională din 

Moldova (3 existente şi una planificată), viitoarele Parcuri Nationale: Orhei, Nistrul Inferior etc, 

ariile naturale protejate la nivel regional, european sau global etc. Nu este descrisă starea actuală al 

ariilor naturale protejate de stat şi monumentelor naturii, tendintele, ediţia a treia a Cărţii Roşii. Este 

puţin material informativ şi ilustrativ pentru elevi si profesori. 

Manualele de Chimie conţin cel mai succinct material ca volum şi conţinut în domeniul protecţiei 

mediului. 

Compartimentul “Chimia şi mediul ambiant” din manualul pentru clasa a 7-a descrie mai mult 

componenţa chimică al apei şi aerului. În final se prezintă succinct istoria mişcării ecologiste din 

lume şi problemele poluării, cu diverse soluţii, fără o legătură directă cu substanţele sau produsele 

chimice implicate. Adresarea către elevi ţine mai mult de soluţionarea problemelor generale de 

mediu (deşeuri, spaţii verzi) şi nu le atrage atenţia la pericolul pentru sănătate sau mediu a 

substanţelor şi produselor chimice. 
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În manualul pentru clasa a 8-a un sub-capitol, în mod succinct, este dedicate poluării apei (poluarea 

acidă, cu metale grele şi biologică). 

În manualul pentru clasa a 9-a Compartimentul “Importanţa substanţelor chimice pentru viaţa 

omului. Chimia pentru mediu” se descriu compuşii organici în alimentaţie, vitaminele, 

medicamentele, materialele contemporane de origine chimică (pentru mărfuri şi produse). Se 

descrie succinct poluarea mediului (naturală, antropogenă, chimică, fiziă şi biologică) şi se indică, 

că chimia nu poartă vina pentru dezastrele ecologice – de vină e factorul uman. 

Manualul pentru clasa a X-a, Capitolul 8 “Importanţa şi rolul substanţelor anorganice pentru viaţa şi 

sănătatea omului”, la tema dedicată Mediului succinct se descrie problema aplicării substanţelor 

chimice în agricultură în Republica Moldova şi problemele, cauzate de poluarea cu deşeurile din 

activităţile industriale.  

Manualul pentru clasa a XI, la capitolul “Hidrocarburi” include tema legată de protecţia mediului de 

poluanţii, formaţi în urma utilizării gazului natural, petrolului şi carburanţilor. Soluţiile mai mult se 

referă la întreprinderile industriale, decît la sursele principale de poluare a aerului – transportul şi 

gospodăriile casnice. Compartimentul “Detergenţi”, în incheiere, conţine doar o propozitie despre 

necesitatea protecţiei mediului de la acţiunea negativă a getergenţilor. 

 Manualul pentru clasa a XII-a include câteva teme mici consacrate produselor petroliere şi 

protecţiei mediului, problemei utilizării deşeurilor, substanţelor chimice în produsele alimentare şi 

în produsele de igienă şi curăţenie. În compartimentul “Chimia şi calitatea vieţii” este indicat, că nu 

se neglijează efectele nocive ale aplicării excessive sau incorecte şi inconştiente ale descoperirilor 

chimice, dar tema dată nu este dezvoltă sub aspectul protecţeiei mediului sau sănătăţii. 

În concluzie, cu toate că utilizarea substanţelor chimice, proprietăţile lor sau consecinţele poluării 

cu produse chimice au un impact direct şi semnificativ pentru sănătatea oamenilor şi mediului, 

aceste compartimente sunt slab dezvoltate în manualele de studiu şi nu conţin rezultatele 

cercetărilor moderne sau evoluţiilor în plan European sau global în domeniul dat (marcarea, 

clasificarea, transportarea etc), cu include aspectele de management durabil al substanţelor chimice, 

Convenţiile şi protocoalele în domeniu (în special ce ţine de metalele grele, mercur), nu descriu 

problemele poluării cu substanţe chimice în ţara noastră şi în lume.  

În manualele de Geografie tematica protecţiei mediului este inclusă în manualul pentru clasa a V-a, 

nu apare deloc în manualele pentru clasele a 6 şi a 7-a, în clasa a 8-a face o trecere succintă în 

revistă a problemelor de mediu din Moldova, în clasa a 9-a, 10-a şi a 11-a din nou lipseşte,  şi apare 

într-un volum considerabil în manualul pentru clasa a XII – Geografia Mediului. 

Manualul de Geografie pentru clasa a V-a , capitolul “Ocrotirea Terrei”, în cele doua teme pe doar 6 

pagini încearcă să prezinte problemele mediului înconjurător, factorii, care contribuie la degradarea 

lui (naturali, antropici: dezvoltarea economiei, creşterea numărului populaţiei, urbanizarea, 

declanşarea războaielor). Tema a doua este consacrată poluării şi protecţiei mediului: poluării 

aerului, protecţia atmosferei, poluarea şi protecţia apei, poluarea şi protecţia solului.  

Tema se incheie cu o scurtă descriere a Cărţii Roşii, rezervaţiilor naturale şi zilelor mondiale de 

mediu, fără a da informaţii suficiente sau descrieri. 
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Capitolul X al manualului pentru clasa a 8-a “Geografia fizică a Republicii Moldova” este consacrat 

problemelor şi protecţiei mediului natural. Noţiunile de mediu natural, poluant se conbină cu 

descrierea succintă a fenomenelor naturale de risc şi poluării mediului. Separat, câte un alineat, 

descrie degradarea lumii organice şi degradarea solului. Compartimentele dedicate protecţiei 

mediului succinct descriu procedurile de reducere a cantităţii de poluanţi, măsurile de conservare a 

mediului natural, combaterea fenomenelor naturale de risc şi reconstrucţia ecologică.  

Legătura problemelor de mediu cu specificul ţării începe în compartimentul dedicat ariilor naturale 

protejate, cu descrierea rezervaţiilor ştiinţifice, naturale, peisajistice şi monumentelor naturii.    

Manualele de geografie sunt unice prin faptul, că includ tematica mediului şi dezvoltării durabile. 

Este foarte important, că şi noţiunile şi descrierea principiilor dezvoltării durabile este descrisă în 

manualul pentru clasa a 8-a şi, ulterior, dezvoltată în clasa a 12-a.  

Materialul clasei a 8-a se mai completează cu monitoringul mediului, se enumără convenţiile 

internaţionale de mediu, la care Republica Moldova este parte. 

Calitatea factorilor de mediu, starea sau activităţile de mediu din Moldova nu sunt descrise la 

această etapă. 

Manualul pentru clasa a XII-a “Geografia Mediului” poate servi ca model de manual în domeniul 

protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, fiind completalmente consacrat 

temelor date, avînd o descriere consecutivă a mediului georgafic, tipologiile lui, domeniile de 

degradare a mediului şi măsurile de protecţie şi problemele actuale în domeniu. Noţiunile de bază 

sunt combinate cu descrierea detaliată a materialului. Se introduce un numar mare de definiţii sau 

informaţii, care nu sunt incluse sau descrise suficient la alte discipline implicate.  

Manualul include şi descrierea stării mediului în Moldova, problemele, legate de poluarea apei, 

aerului, degradării solului şi biodiversităţii în ţara noastră. Atât problemele de mediu, cît şi 

aspectele de protecţie sunt descrise sub aspect global, şi naţional. 

Se face o clară legătură între problemele mediului şi dezvoltării umane, inclusiv problemelor 

demografice, malnutriţiei, eficienţei energetice, hazardelor naturale, degradării spaţiilor verzi şi a 

solurilor.   

1.2.2. Principalele lacune depistate după analiza manualelor de studii 

➢ Lipsa unei coordonări a termenilor, temelor şi conţinutului între autorii manualelor la diferite 

discipline pentru diferite clase, fapt care a rezultat în dublarea temelor sau goluri în prezentarea 

materialului necesar; 

➢ Lipsa temelor privind protecţia mediului în manualele pentru anumite clase şi discipline (lipsa 

continuităţii şi consecutivităţii prezentării materialului corespunzător); 

➢ Lipsa unei coordonări a temelor şi conţinutului între autorii manualelor pentru aceeaşi 

disciplină pentru clase diferite, care a rezultat în lipsa continuităţii prezentării materialului, 

multe teme sau noţiuni se dublează la diferite discipline, se prezintă diferit sau incomplet; 
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➢ Aspectele practice incluse în proiectele din grup foarte des nu corespund situaţiei reale şi nu pot 

fi ulterior replicate de elevi in viaţa de toate zilele, iar majoritatea manualelor nu au teme 

practice la compartimentul dat;  

➢ La majoritatea disciplinelor, volumul cel mai mare de material în domeniu şi suprapunerea 

temelor, are loc în clasele de absolvire (8-9, 12); 

➢ Datele şi informaţiile din manuale nu reflectă situaţia actuală, referinţele la starea mediului sau 

activităţile, tendinţele globale sau naţionale, fiind de vechimea a 5-10 ani şi mai mult; 

➢ Ariile naturale protejate şi monumente ale naturii sunt descries foarte vag, nu sunt fotografii 

sau informaţii despre starea lor actuală. Nu este descrisă zona Rezervaţiei Iagorlîc. Nu sund 

descrise Zonele Umede de Importanţă Internaţională (cele 3 înregistrate şi una planificată), 

viitorul Parc Naţional Orhei, Cartea Roşie, ediţia a III-a. Succint se menţionează şi Reţeaua 

Ecologică Naţională – carcasa ecologică a ţării şi legăturile ei în plan regional; 

➢ La compartimentul dezvoltare durabilă trebuie incluse informaţii despre Summitul de la 

Johannesburg (2002) şi Conferinta ONU Rio+20, Economia Verde şi Viitorul pe care ni-l 

dorim; 

➢ Mai detaliat şi cu date actuale trebuie descrise problemele schimbărilor climatice, tendinţele 

globale şi naţionale; 

➢ În lecţiile şi în manualele de chimie poate fi reflectată situaţia legată de Convenţia Stockholm 

privind Poluanţii organici persistenţi şi acţiunile desfăşurate în Moldova; 

➢ La organizaţiile internaţionale în domeniu trebuie inclusă informaţia despre PNUD, UNEP, 

Green Peace, WWF, iar la cele naţionale, complimentar la MEM şi REC Moldova, de indicat 

EcoContact, Bios, Biotica, Eco-Tiras, Ormax, Centrul Naţional de Mediu, Centrul de 

Consultanţă Ecologica Cahul etc; 

➢ Profesorii, pentru pregătire de lecţii sau în timpul formării profesionale continue nu obţin 

materiale pentru aspectele de mediu, legate de domeniul disciplinei (conform curriculumului), 

suplimentar la manualele de bază; 

➢ Foarte puţine materiale didactice suplimentare în domeniul mediului sunt accesibile pentru 

profesorii din şcolile ruse, ucrainene, gagauze etc.  

1.3. Orele opţionale relevante educaţiei ecologice 

Planul-Cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2012-2013 în lista 

disciplinelor opţionale recomandate include: 

• Pentru clasele I-IX, în blocul pentru educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant; 

• Pentru clasele X-XII: Protecţia mediului înconjurător. 

Pentru aceste discipline opţionale este prevăzută o oră pe săptămînă, sau în total – 34 ore pe an. 

Confom informaţiei preliminare (februarie 2013), doar 10% din profesorii de chimie, 20% din 

profesorii de geografie şi 20-30% din profesorii de biologie au susţinut o dată în ultimii 5 ani ore la 

disciplina data. Totodata, majoritatea profesorior nu au avut la dispoziţie curriculumul pentru 
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disciplina dată, folosindu-se de planul-cadru general şi temele din manualele respective sau 

elaborînd un plan individual.  

O informaţie generalizată la nivelul Direcţiilor de Educaţie municipale sau raionale şi Ministerului 

Educaţiei pentru ultimii trei ani, cu o distribuire geografică a numărului de profesori sau ore 

conduse la disciplina opţională la moment nu este disponibilă.   

Totodată, pentru disciplina opţională „Educaţia Ecologică şi pentru Protecţia Mediului 

Ambiant” în anul 2008 de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a fost elaborat Curriculumul pentru 

învăţămîntul preuniversitar (clasele 1-a – a 12-a) (Univers Pedagogic, 2008). Curriculumul dat a 

fost elaborat în contextul Planului de acţiuni privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă, aprobat 

prin decizia şedinţei comune a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale cu 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului (2007). Planul a fost elaborat în conformitate cu HG nr. 658 din 

12 iunie 2007 cu privire la Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 

2007-2015, şi cu şedinţele comune din 2007-2008 a grupului de experţi mixt din cadrul ministerelor 

indicate. Este indicat, că acest document este un instrument de activitate didactică în fază 

experimentală pe anul de studii 2008-2009.  

Curriculumul dat include scopul, obiectivele generale, obiectivele cadru, obiectivele de referinţă, 

exemple de activităţi de predare-învăţare, conţinuturi recomandate, competenţele generale şi 

competenţe specifice, însă nu a fost promovat pe larg pentru aplicare.  

Majoritatea profesorilor de chimie, geografie şi biologie, intervievaţi in ianuarie-februarie 2013 nu 

cunoşteau sau nu aveau la dispoziţie acest Curriculum şi au indicat lipsa materialelor didactice 

suplimentare la tematica protecţiei mediului. 

1.4. Olimpiadele ecologice: frecvenţă, criterii de participare, 

finanţarea lor 

Anual, Ministerul Educaţiei organizează Olimpiada Republicană la Ecologie. Ultimii patru ani 

olimpiada se desfăşoară în colaborare cu Liceul Republican cu Profil Real.  

În mediu, anual la olimpiada republicană participă circa 100 de elevi, cu prezentarea proiectelor 

ecologice. Proiectul se prezintă de 2 persoane, şi la olimpiada republicană, de obicei, se prezintă 

minimum 2 elevi dintr-un raion. În anul 2012 în criteriile de evaluare au fost incluse şi cerinţe 

legate de dezvoltarea durabilă, ca parte a proiectelor propuse. 

Începând cu anul 2010 finanţarea desfăşurării olimpiadei la ecologie este asigurată din bugetul 

Ministerului Educaţiei, cu cofinanţare de la Ministerul Mediului (FEN, 2011). Doar în 2012, în baza 

unui proiect al Fondului Ecologic Naţional, la Colegiul de Ecologie a fost desfăşurată olimpiada 

ecologică pentru colegii. 

În perioada anilor 2006-2011 elevii Liceelor Orizont, LRPR şi LT „Vasile Lupu” au participat la 

olimpiadele internaţionale de ecologie, desfăşurate la Istanbul, Turcia, şi Amsterdam, Olanda, cu 

ocuparea locurilor de frunte (medalii de aur, argint şi bronz). 

În anul 2013, Olimpiada Republicană la Ecologie a fost desfăşurată în perioada 01-02 martie 2013 

la Facultatea de Chimie a USM (Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr.13 din 18.01.2013) în 
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colaborare cu Liceul Republican cu Profil Real şi a avut un numar mare de participanţi şi proiecte 

interesante în domeniu.  

1.5. Orele ecologice, colaborarea MM şi MoEd în domeniu 

Pregătirea şi desfăşurarea orelor ecologice în scolile din Republica Moldova are o istorie de mai 

mult de 10 ani. Tradiţional, anual se desfăşurau 2-4 ore ecologice, dedicate zilelor mondiale în 

domeniul mediului sau temelor specifice, propuse de Ministerul Mediului. Textul sau materialele 

didactice pentru orele ecologice se elaborau de colaboratorii Ministerului Mediului, se transmiteau 

oficial la Ministerul Educaţiei şi printr-o dispozitie se stabilea data sau perioada desfăşurării orei 

ecologice corespunzătoare. Materialele pentru ora ecologică se publicau şi în ziarul „Făclia” cu o 

lună-două săptămîni înainte de data sau perioada desfăşurării orei ecologice.  

În anul 2012 au fost pregătite şi desfăşurate două ore ecologice: 

➢ „Apa e izvorul vieţii”, Ora ecologică consacrată Zilei Mondiale al Apelor (ONU, 22 martie) – 

privind importanţa şi protecţia resurselor de apă (martie 2012); 

➢ „Republica Moldova – drumul spre Rio”, Ora ecologică consacrată dezvoltării durabile, 

educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi pregătirilor naţionale către Conferinţa ONU privind 

dezvoltarea durabilă Rio+20 (aprilie 2012) (Textul materialelor elaborate – Anexa nr. 5 ).  

Cu scopul dezvoltării şi incorporării educaţiei pentru dezvoltare durabilă în sistemul de educaţie 

formală la toate disciplinele relevante şi în educţia non-formală şi informală, Ministerul Mediului şi 

Ministerul Educaţiei au semnat la 2 iunie 2011 un Memorandum de Colaborare (Anexa nr. 4 ), care 

prevede colaborarea ministerelor în următoarele domenii: 

g) Integrării principiilor de dezvoltare durabilă în programele de studiu şi în cursurile speciale 

la toate nivelele de învăţămînt; 

h) Promovarea dezvoltării durabile prin intermediul educaţiei formale, non-formale şi 

informale; 

Dezvoltarea competenţei în materie de educaţie pentru dezvoltare durabilă în cadrul sectorului 

educaţional şi includerea noţiunii de dezvoltare durabilă în programele de pregătire iniţială şi 

continuă pentru cadrele didactice de la toate nivelurile de studiu. 

În baza Memorandumului dat urma să fie creat un grup de lucru inter-ministerial, care va fi 

responsabil de implementarea prevederior memorandumului. Din motive necunoscute, după 

eliberarea din funcţie a ministrului educaţiei şi consilierilor miniştrilor implicaţi, versiunea semnată, 

ştampilată şi înregistrată a documentului nu poate fi găsită. Adresările la Ministerul Educaţiei pe 

problema data şi pentru a găsi originalul documentului pe parcursul anului 2011 nu au adus nici un 

rezultat.  

Grupul de lucru interministerial a fost creat în toamna anului 2012 prin ordinul Ministrului 

Mediului, pentru a elabora Planul Naţional de Acţiuni pentru educaţie pentru dezvoltare durabilă, 

care a fost aprobat la şedinţa grupului la 6 decembrie 2012 (Anexa nr. 7 ). Planul dat include măsuri 

de promovare a educaţiei pentru dezvoltare durabilă la toate nivelele pentru perioada anilor 2013-

2015, printre care: 
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➢ Elaborarea şi includerea unor module cu tematica dezvoltării durabile în programele de studii 

preşcolar, preuniversitar, universitar şi postuniversitar; 

➢ Dezvoltarea bazei materiale şi didactice a procesului de educaţie pentru dezvoltare durabilă; 

➢ Susţinerea desfăşurării activităţilor extracurriculare (olimpiadelor şi concursurilor) 

➢ Perfecţionarea sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice; 

A fost decis, ca Planul şi acţiunile date sa fie incluse ca parte componentă a Planului de Acţiuni 

pentru implementarea Strategiei Naţionale de Mediu 2013-2022 (proiect, planificat pentru 

definitivare şi aprobare pe parcursul anului 2013). De realizarea sarcinii date va fi responsabilă 

persoana din cadrul ministerului, responsabilă de EDD şi DAMEP.  

1.6. Evaluarea nivelului de pregătire a profesorilor în domeniu  

Cursurile de formare profesională continuă la Institutul de Ştiinţe ale Ecucaţiei, Centrul de 

Excelenţă Didactică se desfăşoară anual, continuu, pe perioade de 3 săptămîni. La aceste cursuri 

sunt instruiţi profesorii de geografie, chimie, biologie, fizică etc. Anual, trec perfecţionarea 100-150 

de profesori la fiecare disciplină. 

Modulele de formare includ didactica disciplinei şcolare, psihopedagogia, tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţionale în educaţie şi dezvoltarea profesională. Modulul disciplinei 

include 44 ore teoretice şi 46 ore practice, care includ şi practica pedagogică şi experienţa didactică. 

Ore speciale dedicate aspectelor protecţiei mediului nu au fost incluse in module, însă există 

practica pozitivă a anilor precedenti, reluată în 2013, cînd o oră din programul de formare o 

conduce un specialist din domeniul mediului.  

Mai mulţi ani la rînd profesorii de biologie au primit materiale didactice şi instruire practică privind 

monitoringul biologic a calităţii apei bazinelor acvatice, dar din momentul epuizării publicaţiilor şi 

limitării colaborării IŞE cu asociaţiile obşteşti de mediu, această practică nu mai are loc. 

Profesorii au indicat interesul faţă de desfăşurarea orelor opţionale la protecţia mediului, însă lipsa 

curriculumului şi manualelor pentru disciplinele opţionale sunt ca un obstacol în desfăşurarea 

acestor lecţii în şcoli.  

1.7. Raportul naţional privind promovarea EDD la CEE ONU 

(2010) şi Raportul Naţional către Conferinţa ONU privind DD 

Rio+20 (2012) 

În ianuarie 2011 Ministerul Mediului a prezentat la CEE ONU Raportul privind implementarea 

Strategiei CEE ONU privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă, în contextul desfăşurării Decadei 

ONU pentru Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (2005-2014). 

Raportul dat indică absenţa în ţară a unei Strategii sau plan naţional privind EDD şi a unei structuri 

inter-ministriale de promovare a EDD. Totodată este indicată lipsa integrarii EDD în programele de 

studii. Pentru majoritatea acţiunilor verificate sau indicatorii de performanţă a fost indicat, că sunt 

în curs de elaborare sau în progres, dar fără indicarea rezultatelor concrete atinse în domeniul dat, 

fapt ce confirmă lipsa rezultatelor concrete în domeniul promovării EDD la momentul raportării. 
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Raportul Naţional către Conferinţa ONU privind DD Rio+20 a inclus un capitol privind Educaţia şi 

recomndări privind promovarea EDD. Astfel, raportul indică, că în domeniul educaţiei, una dintre 

priorităţile naţionale-cheie constă în sporirea accesului la educaţia timpurie şi cea de bază, 

promovarea educaţiei incluzive şi dezvoltarea alternativelor educaţionale, îmbunătăţirea nivelului 

învăţământului profesional în cadrul sistemului învăţământului vocaţional şi integrarea 

învăţământul superior în spaţiul european. În cadrul acestor direcţii prioritare, progresele au fost 

inegale: în timp ce cuprinderea în educaţia timpurie s-a îmbunătăţit semnificativ şi decalajul rural-

urban s-a redus, accesul la educaţia de bază s-a înrăutăţit recent. Recomandările de bază din raport 

propun: 

➢ Promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă, ca parte a promovării dezvoltării durabile şi 

economiei verzi la nivel naţional.  

➢ Integrarea modulelor de economie verde şi de dezvoltare durabilă în planul de învăţământ de 

bază a universităţilor principale (Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică, Universitatea 

Agrară şi Academia de Studii Economice) 

➢ Elaborarea politicilor care să permită instituţiilor publice şi private de învăţământ să adopte 

programe care reflectă mai bine cerinţele de EV şi favorizează includerea acestor principii în 

programele de studii pe durata întregii vieţi şi la locul de muncă;  

➢ Începerea promovării principiilor Oficiilor Verzi. 

1.8. Proiecte privind promovarea EDD şi educaţiei ecologice în 

Moldova  

În perioada 15-16 noiembrie 2011 Centrul Kulturkontact Austria şi Ministerul Educaţiei au 

desfăşurat Seminarul de instruire „Educaţia pentru dezvoltare durabilă”, la care au participat circa 

30 de directori de licee, profesori şi specialişti. Principalele teme ale seminarului au fost: 

• Explicarea noţiunii de EDD; 

• Amprenta ecologică; 

• Programe pentru crearea reţelelor şcolare 

• Implementarea proiectelor şcolare în EDD. 

În anul 2011 Fondul Ecologic Naţional a finanţat proiectul „Educaţie ecologică - curs opţional 

şcolar la treptele primară, gimnazială şi liceală”, implementat de Centrul Regional de Mediu (REC 

Moldova). Rezultatele proiectului nu sunt disponibile la moment. 

 

 



23 

 

CAPITOLUL 2:  PROMOVAREA EDD  –  EXPERIENTA INTERNAŢIONALĂ  

2.1. Programul internaţional „Eco-Şcoala” 

NIVELUL INTERNATIONAL: 

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l 

implementează, coordonat la nivel internaţional, Fundaţia de Educaţie pentru Mediul 

Inconjurător (FEE), ce reuneşte  72 de organizaţii din 63 de ţări, care  acţionează la nivel naţional 

în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea,  în anul 2011, 50 de ţări au 

implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de 

Uniunea Europeană şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). 

Participarea unităţilor şcolare la Programul internaţional Eco-Schools reprezintă oportunitatea 

realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor 

didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale. 

Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la 

necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la 

nivel local. Ȋn anul 2011 au participat 37 900 şcoli din lume, din care 12 900 deţin Certificat de 

Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de peste 11 000 000 de copiii şi tineri, 628 000 de cadre 

didactice şi 4 000 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă.  

CRITERII INTERNAŢIONALE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE 

1. Parcurgerea celor 7 paşi (conform documentaţiei). 

2. Elevi implicaţi: activităţi şi iniţiativă. 

3. Implementarea cel puţin a unei teme dintre cele propuse de coordonarea internaţională. 

4. Legături pe internet cu alte şcoli, pe probleme de mediu. 

5. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte unităţi şcolare 

6. Parteneriate cu autorităţile locale. 

7. Implicare continuă pentru obţinerea unor performanţe de mediu. 

 TEMELE PROGRAMULUI  MONDIAL ECO-SCOALA 

Programul solicită acordarea unui interes special uneia dintre următoarele teme, pe parcursul unui 

an şcolar: 

• Water 

• Nature and Biodiversity 

• Energy 

• Global Perspectives 

• Healthy Living 

• School Grounds 

• Transport/ Sustainable Mobility 

• Waste/Litter 

1. Apa 

2. Natura şi Biodiversitatea 

3. Energia 

4. Perspective globale 

5. Viaţă sănătoasă 

6. Curtea şcolii 

7. Transportul / mobilitate sustenabilă 

8. Managementul deşeurilor 

http://www.eco-schools.org.uk/nine-topics/biodiversity.aspx
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• Noise 

• Local Agenda 21  

• Climate Change 

9. Zgomotul 

10. Agenda Locală 21 

11. Schimbările climatice 

Raportul „Eco-Şcolile: tendinţe şi divergenţe”, elaborat în 2005, descrie detaliat procesul de 

creare şi dezvoltare a Eco-Şcolilor în 13 ţări din lume:  Australia, Austria, Belgia, Danemarca, 

Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Korea, Norvegia, Spania şi Suedia: succesele şi paşii 

întreprinşi. 

2.2. Eco-Şcolile în România 

În România, Programul Eco-Scoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-se în 

2009 la  424 de unităţi şcolare, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie,  în 

calitate de membru cu drepturi depline al FEE. De-a lungul timpului, circa 600 de unităţi şcolare 

(grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, şcoli speciale, cluburi sau palate ale 

copiilor) din România au derulat programul, la finalul anului şcolar 2010/2011 fiind active un 

număr de 366. 

 SE IMPUN: 

-  sprijinul activ al conducerii şcolii şi al autorităţilor locale; 

- dorinţa de implicare al elevilor în procesul de luare a deciziilor şi crearea posibilităţilor de a 

acţiona la orice nivel; 

- implicarea activă a corpului didactic; 

- dorinţa de a începe şi continua o acţiune cu rezultate pe termen lung; 

- un coordonator cu iniţiativă, altruist, energic şi cooperant. 

 SCHEMA ECO-SCOALA (ETAPE) 

1. Inregistrarea şcolii în Programul Eco-Şcoala (trebuie să aveţi suportul directorului şcolii şi al 

altor membri ai corpului didactic). Reînscrierea se face în fiecare an. 

2. Implementarea programului (având ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor de la 

conştientizarea privind problemele de mediu în cadrul curriculum-ului către acţiunile de 

mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale). 

3. Evaluarea rezultatelor prin rapoarte anuale către CCDG. 

4. Aplicarea pentru obţinerea premiului (Steagul Verde) - după 2 ani şcolari încheiaţi de 

activitate. 

5. Reînnoirea premiului la fiecare 2 ani.  

La finele lunii martie 2013 în Romania a fost lansat primul manual digital pentru ecologie şi 

protecţia mediului, care va fi testat în 250 de şcoli şi apoi aceasta experienţă va fi transferată în 

intreaga ţară: http://www.lectiaverde.ro/ 

 

http://www.lectiaverde.ro/
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2.3. Eco-Şcolile în Finlanda 

Asociaţia Finlandeză pentru Educaţia de Mediu (Finnish Association for Environmental Education: 

Sykse - Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, fondată în 1990) este unica organizaţie în Finlanda, 

care este axată totalmente pe promovarea, elaborarea şi susţinerea educaţiei ecologice. Obiectivul 

de bază constă în majorarea numărului de profesori şi specialişti, care ar avea cunoştinţe şi 

aptitudini pentru a ajuta copiii şi tineri de a obţine cunoştnţe, aptitudini şi valori pentru promovarea 

dezvoltării durabile. Aceasta se atinge şi prin intermediul majorării calităţii şi eficienţei educaţiei în 

domeniul mediului şi integrează aspectele ecologice, culturale, sociale şi economice ale dezvoltării 

durabile. 

Un aspect aparte se acorda în procesul educaţional necesităţii înţelegerii şi cautării soluţiilor pentru 

problemele şi provocările dezvoltării durabile, atât la nivel personal, cât şi la nivel colectiv, de 

comunitate etc. Informaţia se diseminează profesorilor/educatorilor şi persoanelor cu funcţii de 

răspundere. Cele mai importante produse ale Asociaţiei sunt: 

• Programul Internaţioanl Eco-Şcoala/ Green Flag pentru gradiniţe şi şcoli; 

• Zilele Anuale ale Educaţiei Ecologice; 

• Editarea Revistei privind Educaţia Ecologica. 

În Finlanda Programul Eco-Şcoala demarează sub denumirea Vihreä lippu, Green Flag – Drapelul 

Verde. Programul este implementat în grădiniţe, şcoli şi şcoli profesionale. Din momentul iniţierii 

programului, în 1998, numărul de participanţi a crescut de la 6 la 200, atingâng cifra de circa 50 mii 

de copii (în medie 10 % din şcoli şi de copii antrenaţi în sistemul educaţional), tineret şi adulţi. 

Programul se bazează pe principiile şi criteriile internaţionale, dar implementarea şi materialele au 

fost elaborate ţinînd cont de specificul sistemului şcolar şi culturii ţării.   

2.4. Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă în Austria 

Strategia privind EDD în Austria a fost aprobată de Consiliul Miniştrilor în noiembrie 2008, fiind 

elaborată de Ministerul Federal al Educaţiei, Artelor şi Culturii, Ministerul Federal al Agriculturii, 

Silviculturii, Mediului şi Managementului Apelor şi Ministerul Federal pentru Ştiinţă şi Cercetare. 

Printre obiectivele de bază ale Strategiei pot fi evidenţiate: 

• Promovarea Decadei ONU privind EDD (2005-2014); 

• Elaborarea paginei web, consacrat Decadei ONU; 

• Iniţierea programelor inter-sectoriale, crearea grupului de experţi şi alianţei pentru EDD; 

• Declararea anului 2009 drept an al acţiunilor pentru EDD; 

• Evaluarea stării implementării EDD în baza indicatorilor CEE ONU; 

• Includerea EDD în programele neformale şi de educaţie pe parcursul întregii vieţi. 
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Programul-cheie de ecologizare şi colaborare a şcolilor în Austria este Educaţia pentru Dezvoltare 

Durabilă (Education for Sustainability (ECOLOG)), elaborat de o echipă de învăţători austrieci, 

care au activat în cadrul priectului internaţional „Mediul şi Iniţiativele Şcolare” (ENSI) în anii 

nouăzeci. Programul a fost implementat ca un sistem de suport în promovarea dezvoltăii şcolilor. În 

toată reţeaua de şcoli din ţară programul a fost iniţiat deja în 2001 de Ministerul Federal al 

Educaţiei. ECOLOG este primul şi principalul Program Austiac, care conectează Educaţia pentru 

dezvoltare durabilă şi dezvoltarea şcolilor. El este bazat pe abordările ENSI  privind Educaţia 

Ecologică şi EDD, luînd în consderaţie provocările, posibilităţile şi autonomia programului şcolar. 

Şcolile singure definesc condiţiile ecologice, tehnice şi sociale ale mediului lor şi în baza acestor 

rezultate, stabilesc obiective şi sarcini sau activităţi şi criterii de calitate, care vor fi implementate şi 

evaluate.  

În Austria există şi se aplică din 2002 Premiul Naţional pentru Performanţe în domeniul 

Mediului pentru şcoli şi instituţii de învăţămînt – încă un mecanism stimulatoriu pentru 

promovarea EDD în ţară şi atingerea performanţelor reale de protecţie a mediului, eficienţă 

energetică etc. Este un pemiu guvernamental, iar mai mult de 50% din cele circa 120 de criterii de 

evaluare se referă la EDD şi performanţele de mediu al scolii, eficienţa energetică etc, restul se 

referă la curriculumul predat şi dezvoltarea scolii in general. Premiul se acordă pentru trei ani, după 

care poate fi extins în baza unei evaluări externe obligatorii şi independente. 

Iniţiativa Şcolilor Durabile din Austraia (AuSSI) 

Iniţiativa Australiană privind Şcolile Durabile include în sine o abordare integră în domeniul 

educaţiei pentru dezvoltare durabilă cu rezultate vizibile în domeniul mediului, finanţelor, educaţiei 

şi dezvoltării sociale. Elevii participă în procesul de învăţare prin acţiune (learning by doing), iar în 

program sunt imlicate comunităţile locale prin părinţi, administraţia locală şi asociaţiile obşteşti. La 

nivel naţional, AuSSI sprijină Planul Naţional pentru Educaţie de Mediu (2000) şi susţine acţiunile 

identificate în Declaraţia Naţională Privind Educaţia Ecologică în Şcolile din Australia – Educaţia 

pentru un Viitor Durabil (2005).    

AuSSI nu inlocuieşte alte programe şcolare existente (Energy Smart Schools, WasteWise, 

Waterwatch, Waterwise, Landcare and the Reef Guardian Schools Programme), ci le 

complimentează şi asigură interconexiunea lor. Ca rezultat: 

• circa 2 000 de şcoli şi circa 570 mii elevi participă în programul dat; 

• şcolile participante au raportat reducerea cu 80% a volumului de deşeuri formate, reducerea 

cu 60% a consumului de apă şi cu 20% a consumului de energie; 

• beneficii sociale şi financiare obţinute în comunităţi – ca rezultat al orientării sociale, 

educaţionale şi de mediu a programului; 

• prestigiul şi credibilitatea sistemului de învăţămînt a crescut considerabil. 

2.5. Environment and School Initiatives (ENSI) 

ENSI – Iniţiativa privind Mediul şi Şcolile este o Reţea internaţională, care susţine dezvoltarea 

sistemului educaţional cu înţelegerea şi integrarea aspectelor de mediu, cu aplicarea abordărilor 

interactive în procesul de predare şi studiere, prin cercetare şi schimb internaţional de experientă, 
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începînd cu anul 1986. Asociaţia are obiectivul de bază de a acorda asistenţă pentru dezvoltarea 

procesului educaţional, cercetărilor şi schimbului de experienţă, promovarea educaţiei pentru 

Dezvoltare durabilă, studiilor disciplinelor de mediu, formelor active de studiu şi predare a 

materialului, precum şi educaţia generală a cetăţenilor. Ţările-membre al ENSI sunt Austria, 

Australia, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Olanda, Norvegia, Slovenia şi 

Elveţia. 

ENSI este o reţea cu expertiză recunoscută la nivel global pentru EDD. Ea se bazează pe structurile 

guvernamentale care pun accentul pe dezvoltarea şcolilor sub aspectul EDD. ENSI uneşte persoane 

cu funcţii de decizie, cercetători, profesori scolari şi elevi, elaborează ghiduri şi recomandări, 

promovează studii de caz, criterii de calitate şi evaluare. ENSI influenţează procesele internaţionale 

de elaborare a politicilor în domeniu, participă la conferinţele internaţionale şi formulează criterii şi 

ghiduri pentru procesul CEE ONU privind EDD şi serveşte drept o reţea de investigaţii în domeniul 

EDD. Reţeaua ajută şcolile în dezvoltarea lor particulară, promovează schimbul internaţional în 

Europa şi în întreaga lume.  

2.6. Programul Internaţional “Şcoli europene pentru o planeta 

vie” 

Programul internaţional “Şcoli europene pentru o planetă vie“, dezvoltat de WWF România (World 

Wild Fund) împreună cu Fundaţia ERSTE se adresează elevilor cu vârste între 13 si 16 ani din 11 

ţări din regiune: România, Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Serbia, 

Slovacia, Slovenia şi Ucraina. Programul are scopul de a contribui la crearea în regiune a unei noi 

generaţii de tineri activi şi atenţi atât la mediul înconjurător, cât şi la nevoile comunităţii. 

Şcolile şi liceele din Moldova sunt invitate annual să se înscrie în program, prin trimiterea a unei 

scrisori de motivaţie şi a unui formular de aplicare.  

Iniţiativa “Şcoli europene pentru o planetă vie“ debutează cu Academia de o săptămână din Austria, 

în cadrul căreia un profesor şi un elev din fiecare echipă primesc informații pe diverse teme legate 

de natură și protejarea mediului înconjurător. Prin intermediul atelierelor interactive şi al 

activităţilor în aer liber eco-pedagogii WWF şi experţii în conservarea naturii le prezintă elevilor şi 

profesorilor temele programului: „Amprenta ecologică - efectele globale ale consumului”, „Dunărea 

- linia vie a Europei şi „Cetăţenie activă - mobilizarea şi motivarea celor din jur” – și le dau sfaturi 

utile pentru implementarea ulterioară a propriilor proiecte de mediu. 

Fiecare echipă își alege tema proiectului, dintre cele trei propuse de organizatori și, până la sfârşitul 

anului şcolar viitor, construeşte proiecte în jurul subiectului ales. Ideile proiectelor şi realizarea 

acestora depinde în totalitate de creativitatea elevilor și de interesul autentic pentru soluționarea 

unei probleme de mediu identificate în comunitatea locală. Activităţile pot varia de la piese de 

teatru şi expoziţii, până la evenimente de stradă și organizarea de zile dedicate reciclării. 

 

Evoluţia proiectelor de mediu ale elevilor poate fi urmărită pe blogul programului: 

http://schools.foralivingplanet.eu. La finalul programului/anului școlar, echipele se reîntâlnesc în 

cadrul evenimentului final, ce are loc în zona unui parc natural din România. În cadrul acestui 

eveniment echipele își prezintă activităţile desfășurate și realizarile obținute în proiectele inițiate și 

implemenate de elevi și își împărtăşesc experienţele cu ceilalţi. 

http://schools.foralivingplanet.eu/
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Programul ”Şcoli europene pentru o planetă vie” s-a desfășurat pentru prima dată în anul școlar 

2008/2009. De atunci, 165 școli din 11 țări europene au participat la această competiție, generând 

proiecte cu efecte în tot atâtea comunități locale. Astfel, aproximativ 3000 de elevi cu vârste 

cuprinse între 12 și 17 ani şi-au pus în practică proiectele ecologice individuale. 

Mai multe informaţii despre programul ”Şcoli europene pentru o planetă vie” şi formularul de 

înscriere se pot găsi pe www.wwf.ro.   

2.7. Proiectul „Eco-Şcoala – calea spre o dezvoltare durabilă” în 

Republica Moldova 

Proiectul dat este un proiect-pilot de implementare a Eco-Şcolii în Republica Moldova şi este unicul 

proiect din ţară în domeniul dat, implementat de Asociaţia Obştească Centrul Naţional de Mediu cu 

suportul financiar al Ambasadei Finlandei de la Bucureşti. 

Prima etapă a proiectului a fost realizată în perioada octombrie 2010 – martie 2011 în cadrul 

Liceului Republican cu Profil Real din Chişinău. Etapa a două a proiectului se desfăşoară la Liceul 

„Principesa Natalia Dadiani” din Chişinău, în perioada septembrie 2012 – august 2013. 

Obietivul general al proiectului “Eco-Şcoala” constă în sporirea cunoştinţelor tinerii generaţii în 

domeniul dezvoltării durabile, aplicînd abordările participatorii şi democratice.  

 Atingerea acestor obiective a fost posibilă datorită realizării următoarelor acţiuni: 

• Selectarea liceului, interesat în implementarea proiectului „Eco-Şcoală” şi în acordarea 

sprijinului pentru atingera obiectivelor lui;  

• Elaborarea şi implementarea unui Plan de Acţini de Mediu, aprobat de Consiliul Eco-Şcoală; 

• Atragerea şi implicarea a unui număr mare de elevi şi profesori în activităţile Eco-Şcolii prin 

implementarea acţiunilor de informare şi vizualizare; 

• Lansarea dialogului cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei în scopul îmbunătăţirii 

educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului în sistemul de învăţămînt preuniversitar în 

baza experienţei obţinute în cadrul proiectului. 

Proiectul îşi propune să dezvolte spiritul civic, participativ al tinerii generaţii, să întărească 

înţelegerea valorilor democratice ale unei societăţi, prin participarea la dezbateri, prin exprimarea 

opiniei, prin alegerea reprezentanţilor, luarea decizilor spre beneficiul tuturor, precum si să dezvolte 

capacităţile de analiză a tinerei generaţii pentru a urma calea dezvoltării durabile, ceea ce presupune 

crearea unei viziuni, unde mediul înconjurător, societatea şi economia sunt componente ale unui 

întreg. 

Rezultatele majore obţinute în perioada 2010-2012 

În această perioadă, în contextul promovării educaţiei pentru dezvoltare durabilă, Centrul Naţional 

de Mediu, a venit cu iniţiativa promovării unui model de educaţie, care presupune aplicarea 

cunoştinţelor teoretice asimilate în activităţi practice, utilizând metoda observaţiei şi analizei, 

lucrului în echipă, participare civică, întărind, totodată, înţelegerea principiilor societăţii 

democratice.  

http://www.wwf.ro/
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Astfel, cu sprijinul Ambasadei Finlandei la Bucureşti a fost posibilă iniţierea procesului de creare a 

Eco-Şcolii în cadrul Liceului Republican cu Profil Real (2010-2011). Grupul ţintă al proiectului 

pilot au fost elevii claselor 9-12 ai Liceului; cadrul didactic şi administraţia şcolii; parinţi interesaţi 

în susţinerea iniţiativei copiilor; reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de mediu şi 

reprezentanţi mass-media. A fost creat Comitetul „Eco-şcoala”, format din elevi şi profesori de la 

Liceul Republican cu Profil Real, care cu ajutorul echipei Centrului Naţional de Mediu au elaborat 

documentele strategice de funcţionare a „Eco-Şcolii”. În cadrul Comitetul a fost constituite 3 

Grupuri de Lucru pe domeniile prioritare selectate de către membrii săi: apă, aer şi deşeuri. 

Membrii Grupului de Lucru au realizat: 

• o evaluare a mediului din şcoală, pe domeniile prioritare identificate, cu referinţe la starea 

mediului din municipiul Chişinău; 

• elaborarea unui Raport pe starea mediului; 

• protecţia unuia dintre izvoarele din apropierea oraşului Chişinău;  

• activităţi de curăţare şi mentinere a curateniei albiei rîurilor;  

• plantarea pomilor;  

• discuţii cu populaţia cu privire la modul păstrarii curateniei apei; 

• participare la monitorizarea bilogică a rîului Işnovăt; 

• materiale informaţionale privind problemele apelor, poluarea aerului şi managementul 

deşeurilor elaborate şi distribuite;  

• au participat activ la acţiunea „Hai Moldova!”, eveniment organizat de un grup de iniţiativă, 

scopul căruia a fost curăţarea intregii ţări într-o singură zi. 

Rezultatul cel mai important al poiectului constă în contribuţia la formarea mentalităţii si atitudinii 

faţă de mediu a tineretului. Proiectul respectiv se focusează pe construirea unei viziuni clare in ceea 

ce priveşte dezvoltarea durabilă, participarea civică, democraţia, libertatea de alegere şi luarea de 

decizii, precum şi responsabiltatea sociala. 

Un alt rezultat constă în oferirea unui nou model de educaţie în domeniul dezvoltării durabile, care 

ar putea fi pus în aplicare la nivel naţional, în mai multe şcoli din ţară, contribuind astfel la formarea 

unei mentalităţi adecvate a cetăţenilor faţă de mediul înconjurător în întreaga ţară. 

În cadrul proiectului a fost elaborată şi distribuită broşura „Eco-Şcoala – o şansă pentu Noi şi pentru 

Pământ” (1000 de exemplare), menită să contureze o viziune sumară despre dezvoltarea durabilă şi 

procesele iniţiate de activităţi pentru transpunerea acestei idei în viaţa reală. Broşura prezintă 

etapele creării Eco-Şcolii, cu scopul de a reda o viziune mai clară procesului pentru cei interesaţi de 

abordarea direcţiei de educaţie pentru dezvoltare durabilă. 

Planurile de bază pentru 2012-2013 

Pentru realizarea celei de a doua etape a proiectului Eco-Şcoala a fost selectat Liceul „Principesa 

N.Dadiani”. Acţiunile proiectului includ: 

• Crearea Comitetului Eco-Şcoala în cadrul liceului; 

• Plantarea copacilor de pe malurile rîului Bâc; 

• Monitoringul biologic a calităţii apei rîului; 
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• Crearea sistemului de aprovizionare a elevilor cu apă potabilă în şcoală, semnarea 

contractelor cu agenţii economici; 

• Instalarea containerelor pentru colectarea separată a sticlelor din plastic; 

• Confecţionarea şi utilizarea unei platforme pentru resturile vegetale din parc; 

• Planificarea şi realizarea unei campanii de colectare separată a deşeurilor municipale solide; 

• Elaborarea şi distribuirea pliantelor privind apele, aerul şi managementul deşeurilor; 

• Elaborarea buletinelor informative trimestriale (300 copii fiecare); 

• Organizarea pregătirilor şi desfăşurarea în liceu a evenimentelor, consacrate a 6 zile 

internaţionale de mediu; 

• Desfăşurarea regulată a şedinţelor Consiliului Eco-Şcoală (minimum 6 şedinţe); 

• Elaborarea broşurii finale a proiectului (1000 exemplare); 

• Organizarea seminarului final; 

• Identificarea noilor şcoli (minimum 3), care ar dori să împlementeze proiectul Eco-Şcoala; 

• Întruniri la Ministerul Educaţiei pentru promovarea îmbunătăţirii educaţiei ecologice din 

cadrul curriculumului şcolar existent; 

• Elaborarea recomandărilor privind includerea educaţiei privnd dezvoltarea durabilă în 

curriculumul şcolar şi transmiterea lor Ministerului Educaţiei. 

În ianuarie-aprilie 2013 în cadrul activităţii date au fost realizate următoarele acţiuni de bază: 

• Organizată campania şi colectate circa 1 500 kg de maculatură de elevii liceului; 

• Planificat procesul de colectare separată a deşeurilor din liceu; 

• Organizate şi desfăşurate activităţi de salubrizare a malurilor râului Bîc; 

• Organizat concursul gazetelor de perete privind protecţia apelor consacrat Zilei Mondiale a 

Apelor; 

• Desfăşurate două monitorizări biologice a calităţii apei rîului Bâc; 

• Excursia la Staţia de epurare din m. Chişinău; 

• Lansat procesul de aprovizionare cu apă potabilă calitativă a claselor liceului; 

• Organizat şi desfăşurat Forumul Tinerilor din Bazinul Râului Bîc, la care au participat circa 

400 de elevi din liceele din Chişinău şi raioanele Călăraşi, Străşeni şi Anenii Noi; 

• Plantarea a cca 100 de arbori în curtea liceului şi în Parcul „La Izvor” din mun. Chişinău 

Informaţia privind realizarea proiectului este plasată pe pagina: www.environment.md şi 

www.facebook.com/Centrul Naţional de Mediu, iar activităţile Comitetului Eco-Şcoală pe 

www.ecodadiani.blogspot.com 

2.8. Strategia UN ECE privind EDD, alte documente relevante ale 

ONU (Rio+20) 

Strategia privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată la 18 martie 2005, la Vilnius, 

Lituania, la Şedinţa de nivel înalt a miniştrilor mediului şi educaţiei din regiunea CEE ONU.  

Scopul de bază al Strategiei constă în încurajarea statelor membre UNECE să dezvolte şi să 

încorporeze EDD în propriile sisteme de educaţie formală în toate disciplinele relevante şi în 

educaţia non-formală şi informală. Aceasta va dota oamenii cu cunoştinţe şi competenţe privind 

dezvoltarea durabilă, făcându-i mai competenţi şi încrezători, sporind oportunităţile acestora de 

http://www.environment.md/
http://www.facebook.com/Centrul
http://www.ecodadiani.blogspot.com/
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acţiune pentru o viaţă productivă şi sănătoasă, în armonie cu natura şi cu preocupările pentru 

valorile sociale, egalitatea sexelor şi diversitatea culturală. 

Obiectivele acestei strategii, care vor contribui la atingerea scopului, sunt: 

a. Să se asigure că politicile, reglementările şi cadrul operaţional susţin EDD; 

b. Să se promoveze dezvoltarea durabilă (DD) prin intermediul educaţiei formale, non-formale şi 

informale; 

c. Să se asigure formarea profesorilor pentru dobândirea competenţelor necesare pentru a include 

DD în activitatea de predare; 

d. Să se asigure accesul la instrumentele şi materialele adecvate pentru EDD; 

e. Să se promoveze cercetarea în domeniul EDD şi dezvoltarea EDD; 

f. Să se consolideze cooperarea în domeniul EDD la toate nivelurile în cadrul regiunii UNECE. 

Factorii de decizie relevanţi, inclusiv autorităţile locale, sectorul educaţional şi cel ştiinţific, sectorul 

privat, sectorul medical, sectoarele de industrie, transport şi agricultură, sindicatele, mass-media, 

ONG-urile, diverse comunităţi, popoarele şi organizaţiile internaţionale sunt invitate să îşi 

definească priorităţile şi să ia asupra lor responsabilitatea pentru implementarea strategiei. 

Implementarea Strategiei trebuie privită ca un proces continuu. Totuşi, pentru a înlesni evaluarea 

progresului, se propun trei faze pentru implementare: 

Faza I (până în 2007): bazele temeinice ale iniţierii implementării: este recomandat ca fiecare ţară 

să identifice ceea ce este deja realizat corespunzător prevederilor strategiei. Aceasta ar include: o 

analiză a politicilor actuale, cadrul legal şi operaţional, mecanismele financiare, activităţile 

educative, şi, de asemenea, identificarea oricăror obstacole sau goluri. Ar trebui luate în considerare 

acţiuni remediale pentru Prevenirea punctelor slabe precum şi elaborarea unui plan naţional de 

implementare. Ar trebui elaborate metode de evaluare şi indicatori, în special cei calitativi, pentru 

implementarea EDD. La conferinţa “Mediul pentru Europa”, miniştrii pot demonstra angajamentul 

privind strategia, pot sărbători succesele obţinute, pot prezenta problemele întâmpinate şi 

preocupările, precum şi progresul privind aplicarea strategiei naţionale. 

Faza II (până în 2010): Implementarea prevederilor strategiei ar trebui să fie în desfăşurare. În acest 

sens, ţările trebuie să analizeze progresul făcut în implementarea strategiei naţionale şi să o 

revizuiască, dacă este cazul. 

Faza III (până în 2015 şi după această dată): ţările trebuie să fi făcut un progress considerabil în 

implementarea EDD. 

Declaraţia Conferinţei ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20 „Viitorul pe care ni-l dorim” 

(2012) 

Documentul de bază al Conferinţei ONU la nivel înalt (Conducători de state şi organizaţii 

internaţionale), Declaraţia adoptată „Viitorul pe care ni-l dorim” a reconfirmat angajamentul 

Statelor lumii pentru o dezvoltare durabilă şi determinarea de a continua promovarea economiei 

verzi în contextul dezvoltării durabile şi eradicării sărăciei. Ţările au afirmat hotărârea de a fortifica 

cadrul instituţional pentru dezvoltarea durabilă. Luate ca un tot întreg, acţiunile pe plan global şi 

naţional, urmează să suplinească lacunele de implementare şi să obţină o integrare mai profundă 

între cei trei piloni ai dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. (Anexa nr. 2) 



32 

 

În domeniul Educaţiei ţările au convenit asupra următoarelor: 

➢ Au recunoscut că accesul tuturor oamenilor la educaţie de calitate este o condiţie esenţială 

pentru dezvoltarea durabilă şi incluziunea socială. Şi-au asumat angajamentul de a fortifica 

contribuţia sistemelor educaţionale naţionale la urmărirea dezvoltării durabile, inclusiv prin 

instruirea consolidată a profesorilor şi elaborarea de curriculum. 

➢ Au făcut un apel faţă de universităţi să devină modele de cele mai bune practici şi transformări 

prin stabilirea unui exemplu de durabilitate a facilităţilor din complexele lor universitare şi 

dezvoltarea durabilă a predării, drept un modul intercalat în toate disciplinele. Astfel, practicile 

durabile vor fi incorporate în procesul de predare şi acţiune.  

➢ Încurajază activităţile de schimb internaţional educaţional pentru dezvoltare durabilă, inclusiv 

crearea de burse pentru studii internaţionale în disciplinele şi domeniile inter-disciplinare 

pertinente promovării dezvoltării durabile. 

➢ Au căzut de acord să promoveze Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă dincolo de sfârşitul 

Decadei Naţiunilor Unite de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă în 2014, pentru a educa o 

nouă generaţie de elevi şi studenţi cu privire la valorile, disciplinele cheie şi abordările holistice 

şi inter-disciplinare esenţiale pentru promovarea dezvoltării durabile. 

2.9. Politicile la nivelul UE şi proiectul Acordului de asociere UE-

RM 

În anul 2009 Statele Membre ale UE au întărit colaborarea sa în domeniul educaţiei prin adoptarea 

şi implementarea Cadrului Strategic pentru colaborarea europeană în educaţie şi instruire („ET 

2020”).  

Cadrul politic pentru realizarea acestei iniţiative conţine direcţiile de bază de dezvoltare a EDD în 

Statele UE. Statele membre se obligă să garanteze că fiecare cetăţean dispune de competenţele-

cheie necesare pentru a se adapta în mod flexibil la o lume în schimbare, în care toate elementele 

sunt strâns interconectate. Cele opt competenţe-cheie evidenţiate se susţin reciproc şi au la bază 

aptitudini precum gândirea critică, soluţionarea problemelor, creativitatea, adoptarea de iniţiative şi 

procesele decizionale, toate fiind esenţiale în vederea realizării obiectivului dezvoltării durabile. 

Totodată se evidenţiază faptul că, în viitor, va trebui ca orice loc de muncă să contribuie la o 

creştere continuă a eficienţei resurselor, precum şi faptul că dezvoltarea unei economii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon va depinde din ce în ce mai mult de îmbunătăţirea aptitudinilor 

existente şi de integrarea preocupărilor legate de dezvoltarea durabilă în domeniile existente de 

învăţare, şi mai puţin de încurajarea „aptitudinilor ecologice” specializate. 

Educaţia în spiritul dezvoltării durabile (EDD) într-o perspectivă de învăţare pe tot parcursul vieţii 

este esenţială pentru realizarea unei societăţi durabile şi, prin urmare, este de dorit la toate 

nivelurile de educaţie şi formare profesională formală, precum şi în cadrul învăţării non-formale şi 

informale: 

1. EDD trebuie să aducă o contribuţie importantă la punerea în aplicare cu succes a Strategiei UE de 

dezvoltare durabilă şi a noii strategii Europa 2020.  
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2. Rolul cel mai important al EDD este de a furniza persoanelor şi grupurilor cunoştinţele, 

aptitudinile şi atitudinile necesare pentru a face alegeri conştiente care urmăresc să realizeze şi să 

păstreze o lume pe care atât ei, cât şi generaţiile viitoare să o considere potrivită pentru a trăi. 

Instituţiile de învăţământ, comunităţile locale, societatea civilă şi angajatorii sunt cu toţii actori-

cheie în dezvoltarea şi promovarea unor astfel de competenţe.  

3. EDD priveşte în special modul în care concepem lumea noastră complexă şi modul în care ne 

comportăm. Aceasta promovează valori, principii şi practici care ajută persoanele să răspundă în 

mod eficace şi cu încredere dificultăţilor actuale şi celor noi. Prin urmare, aceasta are implicaţii 

pentru educaţie şi formare profesională la toate nivelurile, ceea ce poate depăşi simpla includere a 

dezvoltării durabile în calitate de altă materie în programă.  

4. Durabilitatea poate juca un rol important în cadrul strategiilor naţionale de învăţare pe tot 

parcursul vieţii şi poate fi utilizată ca un instrument de consolidare a calităţii la toate nivelurile de 

educaţie şi formare profesională. 

EDD ar trebui adaptată fiecărui nivel de educaţie, ţinând seama de contextul specific. Instituţiile 

preşcolare pot începe prin a transmite copiilor valori, atitudini şi cunoştinţe esenţiale, care pot 

reprezenta ulterior baza pentru continuarea învăţării cu privire la durabilitate. La nivelul primar şi 

cel gimnazial, EDD se poate axa pe sensibilizare şi pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi poate fi 

adaptată pentru a ţine seama de contextul specific şi de etapele ulterioare de învăţare. În cadrul 

VET şi al învăţământului superior, EDD ar trebui consolidată, iar atenţia ar trebui îndreptată către 

dezvoltarea unor aptitudini şi competenţe mai specifice necesare în cadrul diferitelor profesii, 

precum şi către abordarea unor aspecte precum responsabilizarea indivizilor şi a comunităţilor cu 

privire la procesele decizionale şi responsabilitatea socială a întreprinderilor. 

Educarea cadrelor didactice şi formarea la locul de muncă ar trebui să aibă un rol crucial în 

formarea unei perspective privind EDD şi în stabilirea modului de introducere concretă a acesteia în 

şcoli, VET şi instituţiile de învăţământ superior. În funcţie de ceea ce predau în mod obişnuit, 

cadrele didactice şi formatorii de la toate nivelurile de educaţie şi formare profesională vor fi 

confruntaţi cu o varietate de dificultăţi pedagogice specifice în predarea unei materii orizontale 

precum EDD, necesitând, aşadar, o formare corespunzătoare. 

Dezvoltarea unei abordări a EDD „la nivelul întregii şcoli” poate contribui la valorificarea 

motivaţiei şi a angajamentului tuturor elevilor şi studenţilor, pentru a dezvolta gândirea critică a 

acestora şi pentru a îmbunătăţi gradul de frecventare a instituţiilor de învăţământ de către aceştia în 

general. Instituţiile de învăţământ de la toate nivelurile ar trebui să se străduiască să devină 

organizaţii durabile şi să acţioneze ca modele prin integrarea principiilor dezvoltării durabile la 

nivel de politică şi la nivel practic, mai precis prin economii de energie, construirea pe bază de 

resurse naturale şi utilizarea acestora şi dezvoltarea unei politici de achiziţii durabile şi de protecţie 

a consumatorilor. În context şcolar, aceasta necesită participarea activă a tuturor părţilor interesate: 

directorii, cadrele didactice, elevii, consiliul de administraţie al şcolii şi personalul auxiliar, părinţii, 

ONG- urile, comunitatea locală şi mediul de afaceri. 
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Acţiunile includ, printre altele, promovarea reţelelor între instituţiile de învăţământ privind EDD, 

utilizarea în mod optim a reţelelor existente şi consolidarea cooperării privind EDD la toate 

nivelurile prin construirea de parteneriate, inclusiv prin încurajarea:  

— cooperării dintre şcoli la nivel naţional şi la nivel transfrontalier;  

— parteneriatelor dintre instituţiile de învăţământ, mediul de afaceri şi/sau ONG-uri;  

— reţelelor de cercetători din domeniul EDD. 

Proiectul acordului de Asociere UE-Republica Moldova, elaborat şi negociat în 2012, prevede 

realizarea acţiunilor, care vor conduce la atingerea obiectivelor de îmbunătăţire a sănătăţii 

populaţiei, de conservare a resurselor naturale, de majorare a eficienţei economice şi de protecţie a 

mediului, de integrare a obiectivelor şi cerinţelor de mediu în politicile din toate domeniile, precum 

şi utilizarea tehnologiilor moderne, mai pure, şi a modelelor de producere şi consum durabil. 

Colaborarea se va axa şi la promovarea economiei verzi şi a eco-inovaţiilor. 

Semnarea Acordului dat va impune necesitatea pregătirii cadrelor necesare pentru realizarea 

obiectivelor planificate şi majorarea nivelului general de cunoştinţe şi conştientizare în rîndurile 

populaţiei pentru atingerea obiectivelor de mediu de nivel European, asumate de Moldova. 

Propunerile de la Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica 

Moldova de  includere a educaţiei ecologice în programul şcolar: Anexa nr. 3 

2.10. Rapoartele organizaţiilor internaţionale în domeniu 

2.10.1. Raportul CEE ONU privind implementarea EDD, practicile mai 

bune (2007) 

Raportul a fost elaborat în scopul implementării principiilor “Să învăţăm unul de la altul”, care au 

fost tema de bază a colectării Celor mai Bune Practici în Educaţia pentru Dezvoltarea Durabilă în 

regiunea CEE ONU. Aceste practici arată experienţa şi exemple de success în implementarea EDD 

în diferite ţări, sectoare şi domenii, de la nivelul politic pînă la nivelul din şcoli, incluzînd situaţiile 

de studii formale, neformale şi informale.  

Raportul conţine informaţii privind cele mai bune practici de implementare a EDD din 37 de ţări, 

inclusiv şi Republica Moldova, de la 3 organizaţii internaţionale şi sectorul de afaceri. Studiul de 

caz din Moldova din acest raport include informaţia despre crearea şi funcţionarea Centrului 

Informaţional de Mediu în cadrul Ministerului Mediului, cu suportul Guvernului Danemarcii. 

Totodată, majoritatea studiilor din ţări se referă la procesele educaţionale. 

2.10.2. Documentul privind rolul EDD în promovarea Economiei verzi 

(CEE ONU, Astana, septembrie 2011) 

Documentul dat, elaborat pentru Conferinţa Miniştrilor de Mediu de la Astana, subliniază 

importanţa EDD pentru: 

➢ Promovarea conceptului dezvoltării durabile în procesele de dezvoltare social-economică a 

ţărilor; 

➢ Formarea unui mod de gîndire durabil; 
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➢ Stimularea modelelor de producere şi consum durabil; 

➢ Crearea capacităţilor şi cunoştinţelor în domeniul economiei verzi. 
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CAPITOLUL 3:  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

În urma analizei efectuate, materialelor studiate şi şedinţelor cu reprezentanţii instituţiilor implicate 

şi profesorii din scoli şi licee au fost trasate următoarele concluzii de bază: 

➢ În Republica Moldova există premize bune pentru dezvoltarea şi promovarea Educaţiei pentru 

dezvoltare durabilă, în baza experienţei acumulate, documentelor de politici sau actelor 

normative în vigoare sau în curs de elaborare (Strategia Educaţie 2020, Legea privind protecţia 

mediului, Strategia Naţională de Mediu 2013-2023), proiectul Acordului de Asociere UE-RM, 

propunerile experţilor naţionali şi internaţionali; 

➢ A fost elaborat Curriculumul pentru disciplina opţională „Educaţia Ecologică şi pentru 

Protecţia Mediului Ambiant” (2008), ca experimental, care poate fi în continuare distribuit 

pentru aplicare largă în şcoli; 

➢ A fost elaborat şi semnat Memorandumul de colaborare între Ministerul Mediului şi Ministerul 

Educaţiei pentru promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă (iunie 2011) şi poate fi 

asigurată  continuitatea prin masuri practice de implementare;  

➢ În perioada anilor 2005-2011 în curriculumul şi manualele elaborate şi publicate pentru 

disciplinene Ştiinţe, Chimie, Biologie, Geografie şi Educaţie Civică au fost incluse ore şi teme 

la ecologie şi protecţia mediului; 

➢ Au fost organizate şi desfăşurate de Ministerul Educaţiei Olimpiadele Republicane la Ecologie, 

pregătite şi desfăşurate Ore Ecologice, consacrate Zilelor Mondiale ale Mediului (2-3 pe an), 

Republica Moldova a participat activ la olimpiadele ecologice internaţionale şi a ocupat locuri 

de frunte; 

➢ A fost creat grupul de lucru inter-ministerial şi elaborat proiectul Planului Naţional de Acţiuni 

privind educaţia pentru dezvoltarea durabilă (decembrie 2012), care urmează a fi inclus în 

proiectul Strategiei Naţionale de Mediu 2013-2023. Planul dat urmează a fi supus procedurii de 

transparentă decizională, iar în GL sau consultari pot fi incluşi reprezentanţii asociaţiilor 

obşteşti, active în domeniul dat; 

➢ Deoarece la moment nu există nici un document de politici sau act normativ specific în 

domeniul Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă, care ar promova şi asuma obligaţiunile ţării 

pentru implementarea Strategiei CEE ONU privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă, 

adoptată la 18 martie 2005, obiectivele respective au fost incluse doar în 2012 în proiectul Legii 

privind protecţia mediului şi proiectul Strategiei Naţionale de Mediu 2013-2023. 

➢ În instituţiile de învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova, în baza curriculumului 

existent se practică preponderent predarea disciplinelor cu includerea educaţiei ecologice, fără 

elementele şi aspectele principiilor dezvoltării durabile (social, economic şi de mediu), 

caracteristice Educaţiei pentru dezvoltare durabilă, fapt care poate fi corectat prin ajustarea 

curriculumului şi elaborarea materialelor didactice necesare. 

➢ Practica regionala (UE) şi globală în domeniul EDD, Eco-Şcolilor şi Şcolilor pentru Dezvoltare 

Durabilă poate fi preluată şi  promovată la nivel naţional şi  implementată  cu suportul 

asociaţiilor obşteşti de mediu din ţară. 
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➢ Strategia Educaţie 2020 (proiect) serveşte drept o bază buna pentru integrarea EDD în procesul 

educaţional şi de reformare a sistemului educaţional – aceste aspecte urmează să fie incluse în 

planul de acţiuni de implementare a strategiei cu implicarea tuturor instituţiilor, care pot 

contribui la implementarea ei la nivel naţional şi local. 

Evaluarea sutuaţiei în domeniu scoate în evidenţă faptul, că din lipsa de capacităţi suficiente 

(umane, instituţionale şi financiare) şi a unui cadru normativ adecvat, acţiunile date nu au 

continuitate sau interconexiune, iar aspectele educaţiei pentru dezvoltare durabilă nu sunt pe larg 

integrate în programele educaţionale, nu au fost elaborate manuale sau pregatite cadrele didactice 

pentru predarea şi formarea nivelului necesar de cunoştinţe şi aptitudini în domeniu la toate nivelele 

de învăţămînt. În manualele existente pentru disciplinele, în care sunt încadrate teme ecologice, 

deseori există dublari, datele sunt învechite, temele actuale naţionale sau globale nu sunt reflectate 

suficient sau materialele sunt prezentate foarte general, nu sunt aplicaţii sau exemple practice, fapt 

care complică predarea şi  studierea noţiunilor sau temelor în domeniu, iar întirzierea informaţiei 

sau necorespunderea ei tendinţelor actuale în domeniu crează situaţii confuze.  

O Strategie Naţională privind Educaţia pentru Dezvoltarea Durabilă cu un plan de acţiuni concret şi 

finanţarea mobilizată, aşa şi nu au fost elaborate, cu toate că au fost mai multe încercări, iar 

prevederile propuse privind promovarea EDD la nivel naţional, iniţial acceptate de Ministerul 

Educaţiei, nu au fost integrate în versiunea finală a Strategia Naţinală de Dezvoltare Moldova 2020. 

Aceasta a rezultat şi în faptul, că conlucrarea între instituţiile responsabile la diferite nivele, a 

asociaţiilor obşteşti de mediu nu a avut o bază permanentă şi nu s-a soldat cu rezultate palpabile în 

întreg sistemul educaţional, şi, drept consecinţă, nu a contribuit la ridicarea nivelului de 

conştientizare în domeniul dezvoltării durabile la elevi şi studenţi, precum şi la aplicarea 

cunoştinţelor date în procesul de dezvoltare socal-economică, la nivelul persoanelor cu funcţii de 

răspundere, manageri, fermieri etc, a populaţiei ţării în general. 

Ţinând cont de degradarea continuă a factorilor de mediu, care pereclitează dezvoltarea umanităţii, 

până la limita de a pune în pericol existenţa vieţii pe pământ, există necesitatea urgentă de  a cultiva 

în societate un spirit responsabil faţă de mediul înconjurător. Rezultate plauzibile probabile pot fi 

obţinute, concentrându-ne atenţia în mod deosebit pe creşterea unei generaţii noi, responsabile faţă 

de mediul înconjurător. Totodată, în procesul de intergare a educaţiei ecologice şi de protecţie a 

mediului, trebuie să ţinem cont de reformele actuale care se preconizează a fi introduse în sistemul 

de învăţământ, odată cu adoptarea Strategiei „Educaţie 2020”. În acest context, în urma discuţiilor 

avute cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi în urma analizei efectuate, pentru cultivarea în 

societate a unui spirit responsabil pentru mediul înconjurător, propunem spre atenţia factorilor de 

decizie următorul set de recomandări: 

1. Evaluarea nivelului actual de cunoştinţe şi competenţe în domeniul ecologiei şi protecţiei 

mediului al elevilor din clasa XII. Pentru elaborarea chestionarelor de evaluare să fie antrenaţi 

specialiştii din domeniile protecţiei mediului şi educaţiei, de la ministerele mediului şi educaţiei 

şi de la asociaţiile obşteşti interesate; 

2. Integrarea interdisciplinară a educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului în sistemul de 

învăţământ preuniversitar; 

3. Formarea unui grup de lucru mixt, cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului 

Mediului, Academiei de Ştiinţe, asociaţii obşteşti şi alte părţi interesate, pentru integrarea 
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interdisciplinară a educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului în sistemul de învăţământ 

preuniversitar. Acest grup de lucru va: 

➢ ţine cont de rezultatele evaluării nivelului de cunoştinţe şi competenţe în domeniul ecologiei 

şi protecţiei mediului al elevilor din clasa XII;   

➢  identifica temele generale necesare a fi incluse în curriculumul şcolar, astfel încât să 

dezvolte aptitudini şi responsabilitate socială faţă de mediul înconjurător până la absolvirea 

insituţiilor de învăţământ preuniversitar; 

➢ determina modalitatea de integrare interdisciplinară a temelor identificate, care să fie predate 

în mod progresiv, din punct de vedere al volumului şi complexităţii informaţiei, pe parcursul 

anilor, în funcţie de nivelul de percepţie a copilului, corespunzător vârstei; 

➢ oferi recomandări ulterioare pentru actualizarea temelor şi informaţiei relevante, astfel încât 

să fie corespunzătoare situaţiei contemporane, cu date recente; 

4. În procesul de integrare interdisciplinară a temelor de educaţie ecologică şi protecţie a 

mediului, trebuie să se ţină cont de: 

➢ conţinutul informaţiei predate, care trebuie să integreze cît mai multe date, exemple, studii 

de caz relevante situaţiei din Republica Moldova, ceea ce va oferi un tablou amplu despre 

situaţia reală a mediului în care se dezvoltă societatea/individul şi va fonda premize pentru 

analiză; 

➢ circa 50% din materialul predat trebuie să fie organizat sub formă de lecţii practice, cu studii 

de caz şi activităţi în teren, ceea ce va spori gradul de conştientizare a fenomenelor şi va 

dezvolta aptitudini practice în domeniul protecţiei mediului; 

5. Pentru realizarea integrării interdisciplinare a educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului, în 

procesul de revizuire/elaborare a curriculumului şcolar pentru următoarea perioada (2015-

2020), la formarea grupurilor de lucru pentru disciplinele şcolare, să fie incluşi reprezentanţi ai 

societăţii civile, mediului academic, etc. din domeniul protecţiei mediului, care vor 

include/recomanda temele din domeniul protecţiei mediului, relevante disciplinei respective. La 

momentul actualizării să fie coordonate între ele curriculumurile pentru disciplinele relevante, 

în cadrul cărora sunt incluse ore de ecologie şi protecţie a mediului (temele, continuitatea, 

excluderea dublării si utilizarea noţiunilor similare etc). În majoritatea cazurilor aceste 

materiale trebuie consultate cu specialişti în domeniu. Trebuie incluse orele practice la ecologie 

şi protecţia mediului, inclusiv activităţi în teren. În cazul în care vor exista deja rezultatele 

activităţii grupului de lucru mixt, menţionat la recomandarea nr. 2, atunci în procesul de 

revizuire a curricumului şcolar, se va ţine cont de recomandprile grupului;  

6. Pentru disciplinele opţionale relevante protecţiei mediului, Ministerul Educaţiei va elabora un 

curriculum şcolar/va aproba curriculumul existent „Educaţie Ecologică şi pentru Protecţia 

Mediului Ambiant”, elaborat în 2008, şi îl va distribui pe larg, pentru utilizarea lui de către 

profesorii vizaţi. Curriculumul respectiv, trebuie să includă cel puţin 50% din teme practice, 

inclusiv activităţi în teren; 
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7. Elaborarea şi publicarea setului didactic (manuale, caiete de lucrări practice, ghiduri, etc.) 

pentru disciplina opţională „Educaţie ecologică şi pentru protecţie a mediului”; 

8. Includerea unui curs de perfecţionare a cadrelor pentru disciplina opţională „Educaţia 

Ecologică şi de Protecţie a Mediului”, dar şi alte disciplini, care includ teme relevante educaţiei 

ecologice şi de protecţie a mediului, în programele cursurilor de formare profesională continuă 

a profesorilor interesaţi, începănd cu anul 2014. În cadrul acestor cursuri, pentru predare, să fie 

invitaţi specialişti din domeniul protecţiei mediului; 

9. Preluarea experienţei României şi altor ţări de elaborare şi promovare a manualelor digitale 

(electronice) pentru disciplinele date, fapt care va copntribui la economisirea de resurse şi va 

avea o nouă abordare ecologică în domeniul educaţiei; 

10. Includerea în ciclul disciplinelor opţionale a unui curs de „Educaţie pentru dezvoltare durabilă” 

pentru clasele liceale. În acest context, elaborarea unui curriculum şcolar pentru această 

disciplină opţională. Organizarea cursurilor de formare profesională continuă la această 

disciplină pentru profesorii interesaţi. Organizarea unei campanii de promovare şi iniţiere a 

disciplinei opţionale „Educaţie pentru dezvoltare durabilă”; 

11. Elaborarea şi publicarea setului didactic (manuale, caiete de lucrări practice, ghiduri, etc.) 

pentru disciplina opţională „Educaţie pentru dezvoltare durabilă” 

12. În baza experienţei externe şi experienţei Centrului Naţional de Mediu, elaborarea şi 

promovarea unui program naţional „Eco-Şcoala”, care presupune activităţi practice şi atingerea 

anumitor standarde în domeniul eficienţei energetice, managementul deşeurilor, reciclării, 

consumului raţional de resurse, protecţie a resurselor naturale, etc., ceea ce va eficientiza 

cheltuielile de întreţinere a insituţiilor şcolare, pe de o parte, şi va dezvolta abilităţi practice 

ecologice şi de protecţie a mediului, la elevi şi profesori, pe de altă parte. În acest context, va fi 

creat un grup de lucru, care va elabora, programul, ghidul, materiale informaţionale şi 

didactice, criteriile de evaluare a „Eco-Şcolilor” şi strategia de comunicare pentru promovarea 

programului şi atragerea a unui număr cât mai mare de instituţii interesate; 

13. Reducerea numărului de discipline în sistemul de învăţământ preuniversitar este un obiectiv 

salutabil promovat de Ministerul Educaţiei. De asemenea, în contextul obiectivului de educaţie 

bazată pe competenţe, ţinând cont de situaţia globală şi naţională actuală, unde excesul de 

poluare şi de degradare a factorilor de mediu, precum şi consumul iraţional de resurse naturale, 

periclitează dezvoltarea umanităţii, chiar şi punând în pericol existenţa sa, ca specie, 

recomandăm Ministerului Educaţiei, în procesul de reformă, să ia în consideraţie opţiunea 

includerii disciplinei „Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă” în programul de studii obligatorii 

pentru clasele liceale. Considerăm, că existenţa unei astfel de discipline, va schimba atitudinea, 

atât a profesorilor, cât şi a elevilor, faţă de acest domeniu, care necesită a fi luat în consideraţie 

cu maximă seriozitate. 

Pentru finanţarea activităţilor propuse sursele posibile de finanţare pot fi: bugetul de stat, Fondul 

Ecologic Naţional, Fondul de carte al Ministerului Educaţiei, mijloacelor partenerilor de dezvoltare 

(PNUD, UE, UNICEF, ţările donatoare etc). 

 



40 

 

BIBLIOGRAFIE/REFERINŢE  

1. Raportul Naţional pentru Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă 2012, Chişinău, 

Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului, PNUD, UN DESA, 2012 

2. Curriculum Naţional. Planul-Cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 

2012-2013, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău, 2012 

3. Curriculum pentru învăţămîntul preuniversitar „Educaţia ecologică şi pentru protecţia mediului 

ambiant”. Disciplină opţională, clasele I-a – a XII-a, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, proiect experimental, Chişinău, 2008 

4. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, LEGE Nr. 166  din  11.07.2012, Publicat 

: 30.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 245-247, art Nr : 791 

5. Proiectul Strategiei “Educaţie 2020”: 

http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_427_Proiectul-Strategiei-Sectoriale-de-Dezvoltare-

Educatia-2020.pdf 

6. Curriculumul pentru Chimie, Biologie şi Geografie, aprobate la şedinţa Consiliului Naţional 

pentru Curriculum, proces verbal nr. 10 din 21 aprilie 2010. 

7. Enciclopedia de Ecologie, acad. Ion Dediu, 2010 

8. Lista manualelor studiate pentru evaluare: 

Geografia mediului, Manual petru clasa XII, Igor Cordoneanu, Serafima Roscovan, Chisinau, 2010; 

Geografie, Manual pentru clasa a V-a, Nicolae Râmbu, Petru Prunici, Zinaida Calanda, 2010; 

Geografia continentelor şi oceanelor, manual pentru clasa a 6-a, Natalia Odoleanu, 2011; 

Geografia continentelor şi oceanelor, manual pentru clasa a 7-a, Natalia Odoleanu, 2012; 

Geografia fizică a Republicii Moldova, manual pentru clasa a 8-a, Vitalie Sochircă, Natalia 

Odoleanu, 2008; 

Geografia umană a Republicii Moldova, manual pentru clasa a 9-a, Vitalie Sochircă, Matei Mâtcu, 

2010; 

Geografia fizică generală, manual pentru clasa a 10, Nina Volontir, Alexandru Lungu, Ilie Boian, 

2012; 

Geografia umană a lumii, manual pentru clasa a 11, Sezont Ciubară, Zinaida Calanda, 2008; 

Ştiinţe, Manual pentru clasa a 2-a, Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, 2011; 

Ştiinţe, Manual pentru clasa a 3-a, Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, 2012; 

Ştiinţe, Manual pentru clasa a 4-a, Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, 2008; 

Biologie, manual pentru clasa a 6-a, Tudor Cozari, Ştiinţa 2011; 

Biologie, manual pentru clasa a 7-a, Nina Bernaz-Sicorschi, Violeta Copil, 2012; 

Biologie, manual pentru clasa a 8-a, Maria Duca, Aurelia Crivoi, 2008 

Biologie, manual pentru clasa a 9-a, Tudor Cozari, Ştiinţa 2012; 

Biologie, manual pentru clasa a 10-a, Ion Ungureanu, Ion Melian, 2012; 

Biologie, manual pentru clasa a 11-a, Maria Duca, Lidia Dencicov, Valeriu Rudic, 2008; 

Biologie, manual pentru clasa a 12-a, Nina Bîrnaz, Mihai Leşanu, Gheorghe Rudic, 2011; 

Educaţie civică, manual pentru clasa a 5-a, Eugenia Parlicov, Violeta Mija, 2012; 

Educaţie civică, manual pentru clasa a 6-a, Rodica Secară, Vasile Rotaru, 2003; 

Educaţie civică, manual pentru clasa a 7-a, Pavel Cerbuşca, Violeta Mija, 2012; 

Educaţie civică, manual pentru clasa a 8-a, Pavel Cerbuşca, Valentina Haheu, 2004; 

Educaţie civică, manual pentru clasa a 9-a, Pavel Cerbuşca, Tamara Cojocaru, Valentina Haheu, 

2002; 

Educaţie civică, manual pentru clasa a 10-a, Elena Cartaleanu, 2012; 

Chimie, manual pentru clasa a 7-a, Galina Dragalina, Nadejda Velişco, 2012; 

Chimie, manual pentru clasa a 8-a, Svetlana Kudriţcaia, Boris Pasecnic, 2008; 

Chimie, manual pentru clasa a 9-a, Svetlana Kudriţcaia, Galina Dragalina, Boris Pasecnic, 2010; 

Chimie, manual pentru clasa a 10-a, Svetlana Kudriţcaia, Nadejda Velişco, 2012; 

Chimie, manual pentru clasa a 11-a, Maria Botnaru, Maria Roman, Euhenia Melentiev, 2008; 

Chimie, manual pentru clasa a 12-a, Galina Dragalina, Nadejda Velişco, Mihai Revenco, 2012. 

http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_427_Proiectul-Strategiei-Sectoriale-de-Dezvoltare-Educatia-2020.pdf
http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_427_Proiectul-Strategiei-Sectoriale-de-Dezvoltare-Educatia-2020.pdf


41 

 

 

8. Paginile din internet în domeniu utilizate: 

Asociaţia Obştească Centrul Naţional de Mediu: http://www.environment.md/ 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova: http://www.edu.gov.md/ 

Foundation for Environmental Education: http://www.fee-international.org/en 

Eco-Schools (Eco-Schools International Coordination): http://www.eco-schools.org/ 

The Association for Environmental Education in Finland: www.ymparistokasvatus.fi 

Green Flag – Eco Schools in Finland: http://www.vihrealippu.fi/pages/369.php 

Center for Ecoliteracy: http://www.ecoliteracy.org/about-us/what-we-do 

Iniţiativa Şcololor Durabile în Australia: http://www.environment.gov.au/education/ 

Surf Nature: http://www.surf-nature.eu/index.php?id=3 

European Comission, Enviornment: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 

Generation awaike: http://www.generationawake.eu/ro 

CEE ONU, Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă: http://www.unece.org/env/esd.html 

Good practices on ESD: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001533/153319e.pdf 

Asociaţia Naţională pentru Educaţia de Mediu din Marea Britanie: http://www.naee.org.uk/ 

Iniţiative privind Mediul şi Scolole (ENSI): http://www.ensi.org/ 

Uniunea Europeană (politici în domeniul educaţiei): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/framework_en.htm 

 

9. Pagini privind EDD din România utilizate: 

Ministerul Mediului: http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/ 

Ministerul Educaţiei Naţionale: http://www.edu.ro/index.php/articles/c838/ 

Programul Eco-Şcoala: http://www.ccdg.ro/programe/ecoscoala.html 

Programul Internaţional „Şcoli europene pentru o planeta vie”, WWF România: 

http://www.wwf.ro/?208406/Au-nceput-nscrierile-pentru-ediia-a-asea-coli-europene-pentru-o-

planet-vie 

Manualul digital „Lecţia Verde”: http://www.lectiaverde.ro/ 

Educaţie ecologică: http://www.educatieecologica.ro/educatie.html 

Projectul EcoWeb este o colaborare între Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Corpul 

Păcii Romania:  http://www.ecoweb.anpm.ro/page/3-Ce-inseamna-Educatie-Ecologica- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.environment.md/
http://www.edu.gov.md/
http://www.fee-international.org/en
http://www.eco-schools.org/
http://www.ymparistokasvatus.fi/
http://www.vihrealippu.fi/pages/369.php
http://www.ecoliteracy.org/about-us/what-we-do
http://www.environment.gov.au/education/
http://www.surf-nature.eu/index.php?id=3
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://www.generationawake.eu/ro
http://www.unece.org/env/esd.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001533/153319e.pdf
http://www.naee.org.uk/
http://www.ensi.org/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/
http://www.edu.ro/index.php/articles/c838/
http://www.ccdg.ro/programe/ecoscoala.html
http://www.wwf.ro/?208406/Au-nceput-nscrierile-pentru-ediia-a-asea-coli-europene-pentru-o-planet-vie
http://www.wwf.ro/?208406/Au-nceput-nscrierile-pentru-ediia-a-asea-coli-europene-pentru-o-planet-vie
http://www.lectiaverde.ro/
http://www.educatieecologica.ro/educatie.html
http://www.ecoweb.anpm.ro/page/3-Ce-inseamna-Educatie-Ecologica-


ANEXA 1:  ANALIZA MANUALELOR ŞI TABELELE COMPARATIVE  

1. Ştiinţe 

Nr Clasa Denumirea 

disciplinei/ titlul 

manualului 

Numărul 

de ore 

(total/pr.

mediului) 

Nr de 

teme 

(total/p

r.medi

ului) 

Temele în domeniu Noţiunile de bază în domeniu Volumul 

textului, 

pagini 

(total/pr. 

mediului 

Note 

1 I -* - - -   Nu sunt 

ore 

conform 

planului-

cadru 

2 II Ştiinţe 

2011 

34/3 25/3 Mediile de viaţă ale plantelor 

 

 

 

 

 

 

Proiect de grup: Pămîntul – 

casa noastră comună 

 

Sunt preitenul naturii 

 

 

 

 

Natura 

Plante 

Mediu terestru 

Mediu acvatic 

Mediu decorativ 

Plante medicinale 

Cartea Roşie a Republicii 

Moldova 

 

 

 

Natura, ocrotire, poluare 

Colectarea separată a deşeurilor 

Reciclare, pubele 

 

93/10 Apel de 

ingrijire şi 

curăţire a 

teritoriului 

 

 

 

 

 

 

Apel 

pentru  

colectarea 

selectivă a 

deşeurilor 
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Mic calendar ecologic 

Veţuitoarele rare din RM 

 

Evenimentele internaţionale de 

bază – Zilele mondiale 

3 III Ştiinţe 

2012 

34/2 27/2 Apele şi uscatul 

Proiect de grup: Planeta cu 

nume Pămînt 

 

Solul şi subsolul 

Aerul 

Apele curgătoare 

Proiect de grup: Eco-prietenii: 

solul, aerul, apa şi veţuitoarele 

 

Pădurea 

Animalele sălbatice 

 

Proiect de grup:Eco-

intelegenţie: un mediu sănătos 

 

Mic calendar ecologic 

 

 125/16 Apel 

pentru 

instalarea 

tomberoan

elor şi 

participare

a la 

colectarea 

selectivă a 

deşeurilor 

 

Cîte ore 

practice 

sunt la 

proiectele 

de grup 

4 IV Ştiinţe 

2008 

34/2 38/1 Trăim aceiaşi viaţă cu natura Mediu sănătos 

Ecologie 

Ocrotirea naturii 

Poluarea 

118/2  

5 V - 34      
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2. Geografie 

Nr Clasa Denumirea 

discuplinei/ titlul 

manualului 

Numărul 

de ore 

(total/pr.

mediului) 

Nr de 

capitol

e/teme 

(total/p

r.medi

ului) 

Temele în domeniu Noţiunile de bază în domeniu Volumul 

textului, 

pagini 

(total/pr. 

mediului 

Note 

1 V Geografie 34/2 31/2 Ocrotirea Terrei 

Factorii degradării mediului 

înconjurător 

Poluarea aerului 

Poluarea apei 

Poluarea solurilor 

  

Mediu înconjurător 

Mediu natural, mediu antropic 

Poluare naturală, poluare 

antropică 

Poluarea aerului 

Poluarea apei 

Poluarea solului 

Rezervaâii naturale 

Cartea Roşie 

 

127/5 Foarte 

succint, 

doar 

noţiunile 

2 VI Geografia 

continentelor şi 

oceanelor 

34 32/0 -   Nu sunt 

teme de 

mediu 

3 VII Geografia 

continentelor şi 

oceanelor 

34 31/0 -   Nu sunt 

teme de 

mediu 

4 VIII Geografia fizică a 

Republicii Moldova 

2008 

34/4 30/4 Problemele şi protecţia 

mediului natural 

Problemele mediului natural 

Protecţia mediului natural 

Ariile naturale protejate 

Mediul natural şi dezvoltarea 

Mediu natural 

Poluant 

Ploile acide 

Poluarea aerului 

Poluarea apei 

Degradarea solurilor 

127/15 Rio, 1992 

Probleme: 

foarte 

succint  
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durabilă 

 

Protecţia mediului natural 

Conservarea  

Reconstrucţia ecologică 

Ariiile naturale  

Rezervaţii ştiinţifice 

Rezervaţie naturală 

Parc naţional 

Monument al naturii 

Dezvoltarea durabilă 

Monitoringul mediului 

 

 

 

Detaliat 

rezervaţii 

ştiinţifice 

Nu sunt 

zonele 

umede 

5 IX Geografia umană a 

Republicii Moldova 

34 30/0 - -  Nu sunt 

teme de 

mediu 

6 X Geografia fizică 

generală 

68 34/0 Atmosfera 

Hidrosfera 

Biosfera 

Solul 

 188 Nu sunt 

teme de 

mediu 

7 XI Geografia umană a 

lumii 

68/5 41/5 Resursele naturale mondiale 

Resursele climatice 

Resursele de apă 

Resursele de substanţe 

minerale utile 

Resursele vegetale, faunistice 

şi de sol 

 

Clasificarea resurselor naturale 244/13  

8 XII Geografia mediului, 

2010 

68/16 25/16 Mediul geografic. 

Degradarea mediului natural. 

Măsuri de protecţie. 

Degradarea şi protecţia 

mediului aerian. 

Degradarea mediului natural. 

Poluare chimică, termică, 

bacteriologică, radioactivă 

Concentraţii Maxim Admisibile 

Protecţia mediului 

144/100 
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Degradarea şi protecţia 

mediului acvatic. 

Degradarea vegetaţiei naturale. 

Măsuri de protecţie. 

Degradarea lumii animale. 

Măsuri de protecţie. 

Degradarea solului. Măsuri de 

protecţie. 

Conservarea sistemelor 

naturale şi partimoniului 

antropic. 

 

Ariile protejate.Ariile protejate 

în Republica Moldova. 

 

Aplicaţie practică. Protecţia 

mediului în localitatea natală. 

 

Problema ecologică. 

Despădurirea. Deşertificarea. 

Modificările climatice şi 

consecinţele lor 

Problema demografică. 

Asigurarea cu produse 

alimentare. Malnutriţia. 

Problema apei. Starea mediului 

acvatic în RM. 

Problema energetică. 

Problema lishidării decalajelor 

economico-sociale dintre 

statele dezvoltate şi cele slab 

dezvoltate. 

Hazardele naturale şi antropice. 

Impactul asupra mediului. 

Smog, aerosoli, gaze de 

eşapament 

Apa, poluarea apelor, ape uzate 

Epurarea apei 

Resurse vegetale 

Vegetaţie palustră 

Specie periclitată 

 

Monitoring biologic 

Cartea rosie 

Degradarea solului 

 

Monumente ale naturii 

Parc naţional 

Rezervaţii naturale 

Rezervaţiile biosferei 

 

 

 

Despădurire. Deşertificare 

 

Explozie demografică, criză 

demografică 

Malnutriţie 

 

Apă potabilă 

 

Resurse energetice, criză 

energetică 

 

Globalizare 

 

Hazarde naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

34 

 

 

 

 

 

 

Au fost 

incluse 

zonele 

umede 

 

Doar o 

singură 

aplicaţie 

practicî 
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Protecţia mediului în condiţiile 

dezvoltării durabile. 

Dezvoltare durabilă 

Amenajarea teritoriului 

 

 

 

 

Referinţe 

pe date din 

anii 2003-

2008 

 

 

3. Biologie 

Nr Clasa Denumirea 

discuplinei/ titlul 

manualului 

Numărul 

de ore 

(total/pr.

mediului) 

Nr de 

teme 

(total/p

r.medi

ului) 

Temele în domeniu Noţiunile de bază în domeniu Volumul 

textului, 

pagini 

(total/pr. 

mediului 

Note 

1 VI Biologie 

2011 

34/3 26/2 Protecţia mediului 

înconjurător: 

Plante şi animale protejate prin 

lege 

Rezervaţiile naturale din 

Republica Moldova 

Specii protejate 

Specii periclitate 

Specii vulnerabile 

Cartea Roşie 

93/4 Doar 

rezervaţii 

forestiere 

(5) 

2 VII Biologie 

2012 

68/4 47/1 Ocrotirea mediului: 

Resursele naturale 

Surse alternative de obţinere a 

hranei 

Resurse naturale 

Poluarea apei 

Deşeuri 

Protecţia resurselor naturale 

142/3  

3 VIII Biologie 

2008 

68/- 49/0 -  134/- Nu sunt 

teme de 

mediu 

4 IX Biologie 

2012 

68/8 26/3 Ocrotirea mediului: 

Influenţa omului asupra 

biodiversităţii 

Biodiversitatea 

Poluarea 

Coridoare ecologice 

99/14  
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Ariile protejate ale Republicii 

Moldova 

Impactul omului asupra 

propriei existenţe 

 

 

Proiect de acţiune: salvaţi 

planeta 

Arii protejate 

Rezervaţii ştiinţifice 

Rezervaţii naturale 

Reţeaua Ecologică Naţională 

Smog 

Deşeuri menajere 

Reciclarea 

 

 

 

 

 

 

Acţiuni 

practice 

5 X Biologie 

Manual pentru clasa X 

profil real/umanist 

2012 

Profil real  

66 

Profil 

umanist 

32 

 

36/0 -  169/- Nu sunt 

teme de 

mediu 

6 XI Biologie 

Manual pentru clasa 

XI profil real/umanist 

2008 

Profil real  

102 

Profil 

umanist 

34 

 

53/0 -  155/- Nu sunt 

teme de 

mediu 

7 XII Biologie 

Manual pentru clasa 

XII profil real/umanist 

2011 

Profil real  

 

102/28 

 

Profil 

umanist 

 

34/9 

 

40/12/2 Ecologia şi protecţia mediului 

Organizarea materiei vii 

Ecosisteme naturale 

Poluarea ecosistemului 

terestru-aerian şi protecţia lui 

Poluarea ecosistemului acvatic 

şi protecţia lui 

Biocenoză 

Biomasă 

Biosferă 

Circuitul carbonului 

Circuitul azotului 

Ecosistem 

Biotop 

Lanţ trofic 

Piramida ecologică 

Poluanţi naturali 

Poluanţi antropogeni 

176/42/7  
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4. Educaţie civică 

Nr Clasa Denumirea 

discuplinei/ titlul 

manualului 

Numărul 

de ore 

(total/pr.

mediului) 

Nr de 

teme 

(total/p

r.medi

ului) 

Temele în domeniu Noţiunile de bază în domeniu Volumul 

textului, 

pagini 

(total/pr. 

mediului 

Note 

1 V Educaţie civică 

2012 

34/1 18/1 Calamităţile naturale şi 

securitatea personală 

Stihie 

Calamitate 

Seism 

Panică 

Situaţii exceptionale 

 

91/5 

 

 

2 VI Educaţie civică 

2003 

34/1 14/1 Cum folosim ceea ce ne oferă 

natura 

Cine asigură protecţia mediului 

Probleme ecologice 

Cartea Roşie 

Organizaţii ecologice din 

Moldova (3) 

Rezervaţii naturale 

 

 

102/10 

 

Apel al 

OT 

Chişinău a 

MEM 

pentru 

protejarea 

mediului 

3 VII Educaţie civică 

2012 

34/- 25/0 Drepturile omului - 94/0 

 

Nu sunt 

drepturile 

în 

domeniul 

mediului 

4 VIII Educaţie civică 

2004 

34/5 24/5 Educaţia ecologică 

Accesul liber la informaţia 

ecologică 

Problemele generale de poluare 

a mediului 

Aspectele ecologice ale 

Ecologie, ecosistem 

Deşeu 

Poluare 

Fondul natural protejat 

Plumbul ca poluant 

Smog 

110/20 

 

150 de 

ONG-uri, 

MEM, 

REC 

Moldova 
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activităţii omului 

Mediul şi apa 

Instrumete juridice privind 

protecţia naturii 

Cooperarea în investigarea şi 

soluţionalrea problemelor 

ecologice 

Ploaie acidă 

Biodiversitate 

Monitoring ecologic 

Rezervaţii ştiinţifice 

Rezervaţie naturală 

Braconaj 

Conservarea biodiversităţii 

Legislaţie ecologică 

Pesticid 

Habitat 

Direcivele UE în domeniu 

UNEP 

Cartea Roşie 

Organizaţiile din RM, care 

contribuie la educaţia ecologică 

 

5 IX Educaţie civică 

2002 

34/1 24/1 Problemele globale Comunitate internaţională 

Efect de seră 

Ploi acide 

Terrorism 

Sărăcie 

Deşeuri radioactive 

102/4 

 

 

6 X Educaţie civică 

2012 

34/- 22/0 Problemele stringente ale 

societăţii contemporane 

 127/1 

 

Nu sint 

incluse 

problemel

e globale 

de mediu 

7 XI -* 34/-     Nu sint 

incluse 

problemel

e globale 

de mediu 
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8 XII -* 34/-     Nu sint 

incluse 

problemel

e globale 

de mediu 

 

5. Chimie 

Nr Clasa Denumirea 

discuplinei/ titlul 

manualului 

Numărul 

de ore 

(total/pr.

mediului) 

Nr de 

teme 

(total/p

r.medi

ului) 

Temele în domeniu Noţiunile de bază în domeniu Volumul 

textului, 

pagini 

(total/pr. 

mediului 

Note 

1 VII Chimie 34/7 32/6/4 Chimia şi mediul ambiant 

Purificarea substanţelor 

Apa naturală, purificarea apei 

Aerul - amestec de substanţe 

Chimia şi problemele de mediu 

Apă potabilă 

Poluarea apei 

A polua 

Reziduu 

Poluarea aerului 

 

128/22/5 

 

Nu este 

problema 

poluării cu 

metale 

grele, POP 

etc 

Apelul nu 

include 

reducerea 

poluării cu 

substanţe 

chimice 

2 VIII Chimie 68/6 44/3 Apa naturală Apă naturală 

Mineralizare 

Apă potabilă 

Poluarea acidă 

150/4  
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Poluarea cu ioni de metale grele 

Poluarea biologică 

3 IX Chimie 68/5 51/1 Compuşii organici în 

alimentaţie 

Materialele contemporane 

Chimia pentru mediu 

 

Tipurile de poluare a mediului: 

Naturală, antropogenă 

Chimică, biologică, fizică 

Ecologic 

Ape reziduale 

 

160/9/3  

4 X Chimie 34 (um)/ 

102 

(real) 

/5 

45/1 Importanţa şi rolul substanţelor 

anorganice pentru viaţa şi 

sănătatea omului 

Chimia pentru mediu 

Aplicarea pesticidelor 

Epurarea apelor reziduale 

 

 

Deşeuri industriale 247/10/4 Gunoaie 

urbane 

5 XI Chimie organică 34 (um)/ 

68 

(real) 

/1 

63/1 Protecţia mediului ambiant de 

poluanţi în urma utilizării 

gazului natural, petrolului şi 

cărbinilor 

 

Detergenţi 

Oxidul de carbon 

Oxizii de azot şi sulf 

Ozonul 

Particulele solide de carbon 

Compuşii plumbului 

Protecţia mediului ambiant de 

detergenţi 

 

 

200/4 Măsuri de 

protecţie 

foarte 

generale. 

Doar un 

alineat 

despre 

impactul 

detergenţil

or 

6 XII Chimie 34 (um)/ 

102 

(real) 

/8 

76/7 Produsele petroliere şi 

protecţia mediului 

Soluţionarea problemelor de 

utilizare a deşeurilor şi de 

ocrotire a mediului 

Chimia în viaţa societăţii 

Chimia în produsele alimentare 

Chimia în produsele de igienă 

 190/2 Foarte 

succint şi 

la general 
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şi curăţenie 

Chimia şi calitatea vieţii 

Probleme ecologice şi pesticide 

 

 

6. Disciplina opţională „Educaţia Ecologică şi pentru Protecţia mediului ambiant” (în baza curriculumului din 2008, fără manuale) 

Nr Clasa Denumirea 

discuplinei/ titlul 

manualului 

Numărul 

de ore 

(total/pr.m

ediului) 

Nr de 

teme 

(total/p

r.medi

ului) 

Temele în domeniu Noţiunile de bază în domeniu Volumul 

textului, 

pagini 

(total/pr. 

mediului 

Note 

1 I -* Nu este 

indicat 

1 pe 

săptămînă 

- Utilizarea anumitor noţiuni 

elementare specifice mediului 

ambiant 

Dezvoltarea capacităţilor de 

explorare a stării ecologice ale 

mediului 

Formarea anumitor 

compartimente favorabile 

echilibrului ecologic între 

calitatea mediului şi calitatea 

vieţii  

Elementele mediului apropiat 

Plante, animale 

Relaşiile omului cu 

componentele mediului 

Calitatea şi starea mediului 

apropiat 

 

  

2 II  Nu este 

indicat 

  Schimbarea condiţiilor mediului 

la schimbarea sezonieră 

Utilizarea raţională a 

componentelor mediului local 

Îngrijirea mediului din curtea 

şcolii 

  

3 III  Nu este   Flora şi fauna din localitate   
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indicat Interacţiunea componentelor 

mediului din localitate 

 

4 IV  Nu este 

indicat 

  Integritatatea mediului ambiant 

Condiţiile de viaţă a 

conveţuitorilor omului din 

localităţile limitrofe 

Norme de protecţie a mediului 

  

5 V  Nu este 

indicat 

 Cunoaşterea componentelor 

mediului ambiant de pe 

teritoriul ţării 

Dezvoltarea capacităţilor 

privind relaţiile omului cu 

mediul ambiant 

Formarea comportamentului 

responsabil referitor la 

protecţia mediului ambiant 

Componentele mediului natural 

şi a celui uman din Moldova 

Factorii de poluare a mediului 

din ţară 

Influenţa stării mediului asupra 

sănătăţii 

Starea ecologică a mediilor de 

viată a plantelor şi animalelor 

Măsuri de protecţie 

Drepturile şi obligaţiunile 

cetăţenilor 

Sortarea deşeurilor 

Consumul raţional a apei, 

energiei 

Cartea Roşie a Republicii 

Moldova 

  

6 VI  Nu este 

indicat 

 Caracterizarea diferitor medii 

de viaţă a omului de pe Terra 

Dezvoltarea comportamentului 

responsabil privind protecţia 

mediului ambiant 

Formarea competenţei de 

soluţionare a unor sutuaţii-

problemă referitoare la starea 

ecologică a mediului 

Tipurile de medii de viată 

Viaţa şi activitatea omului în 

diferite medii de viaţă 

Influenţa activităţii omului 

asupra stării ecologice a naturii 

din mediile rural şi urban 

Consecinţele valorificării 

neraţionale a resurselor naturale 

Necesitatea protecţiei mediului 

ambiant de pe Terra 
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7 VII  Nu este 

indicat 

  Echilibrul ecologic 

Modelarea căilor de soluţionare 

a problemelor ecologice 

Colaborarea internaţională în 

domeniul protecţiei mediului 

Problemele ecologice ale 

mediului şi căile de soluţionare: 

epuizarea resurselor naturale, 

poluarea aerului, poluarea 

apelor, deşertificarea, 

modificările climatice globale, 

degradarea solurilor, degradarea 

biodiversităţii, modificarea 

peisajelor naturii. 

  

8 VIII  Nu este 

indicat 

 Cunoaşterea componentelor 

mediului ambiant de pe 

teritoriul ţării 

Dezvoltarea comportamentului 

responsabil privind protecţia 

mediului ambiant 

Formarea competenţei de 

soluţionare a unor sutuaţii-

problemă referitoare la starea 

ecologică a mediului 

Componentele mediului natural 

de pe teritoriul ţării 

Starea actuală 

Poluarea mediului acvatic 

Degradarea solului 

Degradarea biodiversităţii 

Modificarea peisajelor naturale 

Factorii naturali şi antropici ai 

apariţiei problemelor ecologice 

Influenţa unui mediu poluat 

asupra componentelor naturii 

Căile de soluţionare a 

problemeor mediului de pe 

teritoriul ţării 

Ariile naturale protejate 

Colaborarea transfrontalieră în 

domeniu în bazinul Mării Negre 

şi Dunării 

Rolul familiei, şcolii, APL, 

ONG-urilor în protecţia naturii 
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Codul de reguli ale 

comportamentului omului în 

mediul natural 

9 IX  34 

1 pe 

săptămînă 

  Componentele mediului uman 

de pe teritoriul ţării 

Starea actuală a componentelro 

mediului uman 

Dependenţa activităţii umane de 

condiţiile naturale ale 

teritoriului: în mediul de stepă şi 

în mediul silvic 

Monitoringul mediului ambiant 

Cauzele apariţiei problemelor 

mediului uman 

Influienţa mediului poluat 

asupra sănătăţii omului, 

patrimoniului cultural şi istoric 

Căile de soluţionare a 

problemelor mediului uman 

Protecţia monumentelro cultural-

istroice din Moldova 

Colaborarea cu Uniunea 

Europeană în domeniul ecologiei 

şi protecţiei mediului ambiant 

Organizaţii, acorduri şi convenţii 

internaţionale de mediu, la care a 

aderat Republica Moldova 

Codul de reguli ale 

comportamentului omului în 

mediul ambiant 

  

10 X  34 

1 pe 

 Investigarea stării ecologice a 

mediului ambiant 

Conştientizarea unor 

comportamente ale omului în 

Factorii naturali de modificare a 

mediului ambiant 

Rolul condiţiilor naturale în 

dezvoltarea diferitor civilizaţii 
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săptămînă cadrul mediului ambiant 

Soluţionarea unor probleme 

ecologice ale mediului ambinat 

 

umane 

Condiţii naturale favorabile şi 

nefavorabile pentru viaţa omului 

Sursele de poluare şi de 

degradare a componentelor 

mediului natural. Poluarea 

naturală 

Rolul familiei, şcolii, APL, 

ONG-urilor în protecţia naturii 

Codul de reguli ale 

comportamentului omului în 

mediul natural 

 

11 XI  34 

1 pe 

săptămînă 

  Factorii antropici de modificare 

a mediului ambiant 

Dinamica influenţei activităţii 

umane asupra mediuli natural 

(vînat, pescuit, agricultură, 

industrie etc) 

Căi de valorificare raţională a 

resurselor naturale în prezent 

Sursele de poluare şi degradare a 

componentelor mediului uman. 

Influienţa agriculturii, industriei 

şi transporturilor asupra 

mediului natural şi sănătăţii 

Europa – casa noastră comună. 

Ecologica şi protecţia mediului 

la nivel european. 

Codul de reguli ale 

comportamentului omului în 

mediul antropic 

Organizarea şi desfăşurarea 

Taberelor ecologice 
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12 XII  35   Interacţiunea factorilor naturali 

şi antropici în cadrul mediului 

ambiant 

Starea actuală a componentelor 

mediului ambiant 

Dezvoltarea activităţii umane în 

dependenţă de factorii istorici şi 

economici 

Căi de valorificare raţională a 

condiţiilor şi resurselor naturale 

Consecinţele degradării mediului 

ambiant pentru sănătatea omului 

Rolul colaborării internaţionale 

în protecţia mediului 

Organizaţii, acorduri şi convenţii 

internaţionale ecologice şi de 

protecţie a mediului ambiant 

Codul de reguli ale 

comportamentului omului în 

mediul ambiant 

Organizarea şi desfăşurarea 

Taberelor ecologice 
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Tabelele comparative 

1. Noţiunile de bază  

Nr Clasa Ştiinţe Geografie Educaţie civică Biologie Chimie Protecţia 

Mediului 

Înconjurător 

(disciplina 

opţională)** 

Notă 

1 I -* - - - - Elementele 

mediului apropiat 

Plante, animale 

Relaşiile omului 

cu componentele 

mediului 

Calitatea şi starea 

mediului apropiat 

 

 

2 II Natura 

Plante 

Mediu 

terestru 

Mediu acvatic 

Mediu 

decorativ 

Plante 

medicinale 

Cartea Roşie 

a Republicii 

Moldova 

 

Natura, 

- - - - Schimbarea 

condiţiilor 

mediului la 

schimbarea 

sezonieră 

Utilizarea raţională 

a componentelor 

mediului local 

Ăngrijirea 

mediului din 

curtea şcolii 
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ocrotire, 

poluare 

Colectarea 

separată a 

deşeurilor 

Reciclare, 

pubele 

 

Evenimentele 

internaţionale 

de bază – 

Zilele 

mondiale 

3 III Apele şi 

uscatul 

Proiect de 

grup: Planeta 

cu nume 

Pămînt 

Solul şi 

subsolul 

Aerul 

Apele 

curgătoare 

Proiect de 

grup: Eco-

prietenii: 

solul, aerul, 

apa şi 

veţuitoarele 

Pădurea 

Animalele 

sălbatice 

- - - - Flora şi fauna din 

localitate 

Interacţiunea 

componentelor 

mediului din 

localitate 
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Proiect de 

grup:Eco-

intelegenţie: 

un mediu 

sănătos 

 

Mic calendar 

ecologic 

 

4 IV Mediu sănătos 

Ecologie 

Ocrotirea 

naturii 

Poluarea 

- - - - Integritatatea 

mediului ambiant 

Condiţiile de viaţă 

a conveţuitorilor 

omului din 

localităţile 

limitrofe 

Morme de 

protecţie a 

mediului 

 

5 V - Mediu 

înconjurător 

Mediu natural, 

mediu antropic 

Poluare naturală, 

poluare antropică 

Poluarea aerului 

Poluarea apei 

Poluarea solului 

Rezervaâii 

naturale 

Cartea Roşie 

Stihie 

Calamitate 

Seism 

Panică 

Situaţii 

exceptionale 

 

- - Componentele 

mediului natural şi 

a celui uman din 

Moldova 

Factorii de poluare 

a mediului din ţară 

Influenţa stării 

mediului asupra 

sănătăţii 

Starea ecologică a 

mediilor de viată a 

plantelor şi 

animalelor 
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 Măsuri de 

protecţie 

Drepturile şi 

obligaţiunile 

cetăţenilor 

Sortarea deşeurilor 

Consumul raţional 

a apei, energiei 

Cartea Roşie a 

Republicii 

Moldova 

 

6 VI - - Probleme 

ecologice 

Cartea Roşie 

Organizaţii 

ecologice din 

Moldova (3) 

Rezervaţii 

naturale 

 

Specii protejate 

Specii periclitate 

Specii vulnerabile 

Cartea Roşie 

- Tipurile de medii 

de viată 

Viaţa şi activitatea 

omului în diferite 

medii de viaţă 

Influenţa activităţii 

omului asupra 

stării ecologice a 

naturii din mediile 

rural şi urban 

Consecinţele 

valorificării 

neraţionale a 

resurselor naturale 

Necesitatea 

protecţiei mediului 

ambiant de pe 

Terra 
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7 VII - - - Resurse naturale 

Poluarea apei 

Deşeuri 

Protecţia resurselor 

naturale 

Apă potabilă 

Poluarea apei 

A polua 

Reziduu 

Poluarea aerului 

 

Echilibrul ecologic 

Modelarea căilor 

de soluţionare a 

problemelor 

ecologice 

Colaborarea 

internaţională în 

domeniul 

protecţiei mediului 

Problemele 

ecologice ale 

mediului şi căile 

de soluţionare: 

epuizarea 

resurselor naturale, 

poluarea aerului, 

poluarea apelor, 

deşertificarea, 

modificările 

climatice globale, 

degradarea 

solurilor, 

degradarea 

biodiversităţii, 

modificarea 

peisajelor naturii. 
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Nr Clasa Ştiinţe Geografie Educaţie civică Biologie Chimie Protecţia 

Mediului  

Notă 

8 VIII - Mediu natural 

Poluant 

Ploile acide 

Poluarea aerului 

Poluarea apei 

Degradarea 

solurilor 

Protecţia mediului 

natural 

Conservarea  

Reconstrucţia 

ecologică 

Ariiile naturale  

Rezervaţii 

ştiinţifice 

Rezervaţie 

naturală 

Parc naţional 

Monument al 

naturii 

Dezvoltarea 

durabilă 

Monitoringul 

mediului 

 

Ecologie, 

ecosistem 

Deşeu 

Poluare 

Fondul natural 

protejat 

Plumbul ca 

poluant 

Smog 

Ploaie acidă 

Biodiversitate 

Monitoring 

ecologic 

Rezervaţii 

ştiinţifice 

Rezervaţie 

naturală 

Braconaj 

Conservarea 

biodiversităţii 

Legislaţie 

ecologică 

Pesticid 

Habitat 

Direcivele UE 

în domeniu 

UNEP 

Cartea Roşie 

Organizaţiile 

din RM, care 

contribuie la 

- Apă naturală 

Mineralizare 

Apă potabilă 

Poluarea acidă 

Poluarea cu ioni de 

metale grele 

Poluarea biologică 

Componentele 

mediului natural 

de pe teritoriul 

ţării 

Starea actuală 

Poluarea mediului 

acvatic 

Degradarea solului 

Degradarea 

biodiversităţii 

Modificarea 

peisajelor naturale 

Factorii naturali şi 

antropici ai 

apariţiei 

problemelor 

ecologice 

Influenţa unui 

mediu poluat 

asupra 

componentelor 

naturii 

Căile de 

soluţionare a 

problemeor 

mediului de pe 

teritoriul ţării 

Ariile naturale 

protejate 

Colaborarea 

transfrontalieră în 
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educaţia 

ecologică 

domeniu în bazinul 

Mării Negre şi 

Dunării 

Rolul familiei, 

şcolii, APL, ONG-

urilor în protecţia 

naturii 

Codul de reguli ale 

comportamentului 

omului în mediul 

natural 

 

 

9 IX - -  Biodiversitatea 

Poluarea 

Coridoare ecologice 

Arii protejate 

Rezervaţii ştiinţifice 

Rezervaţii naturale 

Reţeaua Ecologică 

Naţională 

Smog 

Deşeuri menajere 

Reciclarea 

Tipurile de poluare 

a mediului: 

Naturală, 

antropogenă 

Chimică, biologică, 

fizică 

Ecologie 

Ape reziduale 

 

Componentele 

mediului uman de 

pe teritoriul ţării 

Starea actuală a 

componentelro 

mediului uman 

Dependenţa 

activităţii umane 

de condiţiile 

naturale ale 

teritoriului: în 

mediul de stepă şi 

în mediul silvic 

Monitoringul 

mediului ambiant 

Cauzele apariţiei 

problemelor 

mediului uman 
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Influienţa mediului 

poluat asupra 

sănătăţii omului, 

patrimoniului 

cultural şi istoric 

Căile de 

soluţionare a 

problemelor 

mediului uman 

Protecţia 

monumentelro 

cultural-istroice 

din Moldova 

Colaborarea cu 

Uniunea 

Europeană în 

domeniul ecologiei 

şi protecţiei 

mediului ambiant 

Organizaţii, 

acorduri şi 

convenţii 

internaţionale de 

mediu, la care a 

aderat Republica 

Moldova 

Codul de reguli ale 

comportamentului 

omului în mediul 

ambiant 

10 X - Atmosfera 

Hidrosfera 

Biosfera 

 - Deşeuri industriale 

Aplicarea 

Factorii naturali de 

modificare a 

mediului ambiant 
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Solul pesticidelor 

Epurarea apelor 

reziduale 

Rolul condiţiilor 

naturale în 

dezvoltarea 

diferitor civilizaţii 

umane 

Condiţii naturale 

favorabile şi 

nefavorabile 

pentru viaţa 

omului 

Sursele de poluare 

şi de degradare a 

componentelor 

mediului natural. 

Poluarea naturală 

Rolul familiei, 

şcolii, APL, ONG-

urilor în protecţia 

naturii 

Codul de reguli ale 

comportamentului 

omului în mediul 

natural 

 

 

 

 

 

 

11 XI - Resursele naturale 

mondiale 

Resursele 

climatice 

-* - Oxidul de carbon 

Oxizii de azot şi 

sulf 

Ozonul 

Factorii antropici 

de modificare a 

mediului ambiant 

Dinamica 
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Resursele de apă 

Resursele de 

substanţe minerale 

utile 

Resursele 

vegetale, 

faunistice şi de sol 

 

Particulele solide de 

carbon 

Compuşii plumbului 

Protecţia mediului 

ambiant de 

detergenţi 

 

influenţei 

activităţii umane 

asupra mediuli 

natural (vînat, 

pescuit, 

agricultură, 

industrie etc) 

Căi de valorificare 

raţională a 

resurselor naturale 

în prezent 

Sursele de poluare 

şi degradare a 

componentelor 

mediului uman. 

Influienţa 

agriculturii, 

industriei şi 

transporturilor 

asupra mediului 

natural şi sănătăţii 

Europa – casa 

noastră comună. 

Ecologica şi 

protecţia mediului 

la nivel european. 

Codul de reguli ale 

comportamentului 

omului în mediul 

antropic 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

Taberelor 

ecologice 
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Nr Clasa Ştiinţe Geografie Educaţie civică Biologie Chimie Protecţia 

Mediului  

Notă 

12 XII - Degradarea 

mediului natural. 

Poluare chimică, 

termică, 

bacteriologică, 

radioactivă 

Concentraţii 

Maxim Admisibile 

Protecţia 

mediului 

Smog, aerosoli, 

gaze de eşapament 

Apa, poluarea 

apelor, ape uzate 

Epurarea apei 

Resurse vegetale 

Vegetaţie palustră 

Specie periclitată 

 

Monitoring 

biologic 

Cartea rosie 

Degradarea solului 

 

Monumente ale 

naturii 

Parc naţional 

Rezervaţii naturale 

Rezervaţiile 

biosferei 

Despădurire. 

-* Biocenoză 

Biomasă 

Biosferă 

Circuitul carbonului 

Circuitul azotului 

Ecosistem 

Biotop 

Lanţ trofic 

Piramida ecologică 

Poluanţi naturali 

Poluanţi 

antropogeni 

Poluarea aerului 

Poluarea apei 

Produsele petroliere 

şi protecţia mediului 

Soluţionarea 

problemelor de 

utilizare a deşeurilor 

şi de ocrotire a 

mediului 

Chimia în viaţa 

societăţii 

Chimia în produsele 

alimentare 

Chimia în produsele 

de igienă şi 

curăţenie 

Chimia şi calitatea 

vieţii 

Probleme ecologice 

şi pesticide 

 

Interacţiunea 

factorilor naturali 

şi antropici în 

cadrul mediului 

ambiant 

Starea actuală a 

componentelor 

mediului ambiant 

Dezvoltarea 

activităţii umane în 

dependenţă de 

factorii istorici şi 

economici 

Căi de valorificare 

raţională a 

condiţiilor şi 

resurselor naturale 

Consecinţele 

degradării 

mediului ambiant 

pentru sănătatea 

omului 

Rolul colaborării 

internaţionale în 

protecţia mediului 

Organizaţii, 

acorduri şi 

convenţii 

internaţionale 

ecologice şi de 

protecţie a 
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Deşertificare 

Explozie 

demografică, criză 

demografică 

Malnutriţie 

Apă potabilă 

Resurse 

energetice, criză 

energetică 

Globalizare 

Hazarde naturale. 

Dezvoltare 

durabilă 

Amenajarea 

teritoriului 

mediului ambiant 

Codul de reguli ale 

comportamentului 

omului în mediul 

ambiant 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

Taberelor 

ecologice 

 

Notă: -* - la momentul evaluării manuale pentru disciplina data pentru clasa dată nu există 

-** - conform Curriculumului experimental din 2008 

2. După teme, noţiuni, definiţii de bază 

Nr Tema 

Noţiunea 

Ştiinţe Geografie Educaţie 

civică 

Biologie Chimie Protecţia 

Mediului 

Înconjurător 

(disciplina 

opţională)** 

Notă 

1 Ecologie   VIII XII X VII  

2 Ecosistem   VIII XII    

3 Mediu înconjurător  V    IV  

4 Protecţia mediului  XII    IV  
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5 Dezvoltare durabilă   VIII, XII      

6 Cartea Roşie II V, XII VI, VIII VI  V  

7 Rezervaţii naturale  V, VIII, 

XII 

VI, VIII IX  VIII  

8 Rezervaţii ştiinţifice  VIII VIII IX  VIII  

9 Deşeu  VIII VIII VII, IX X   

10 Poluare  V, VIII, 

XII 

VIII IX, XII  V, VII  

11 Poluarea apei  V, VIII, 

XII 

 VII VII, X VII, VIII  

12 Poluarea aerului  V, VIII   VII VII  

13 Degradarea solului  XII    VII, VIII  

14 Efect de seră   IX   VII  

15 Stratul de ozon     XI   

16 Schimbarea climei      VII  

17 Ploi acide   VIII, IX  X   

18 Deşertificare  XII      

19 Metale grele        

20 Poluanţi organici persistenţi        

21 Detergenţi     XI   

22 Monitoring  VIII VIII   IX  
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23 Resurse naturale III   VII  XII  

24 Pesticide   VIII     

25 Pădurea II XII      

26 Biodiversitatea, degradarea biodiversităţii   VIII   VIII  

27 Politica şi legislaţia de mediu   VIII     

28 Acţiuni practice de protecţie IV XII  IX II, VII XI  

29 Colectarea separată a deşeurilor II     V   

 

3. După numărul de teme 

Nr Clasa Ştiinţe Geografie Educaţie 

civică 

Biologie Chimie Protecţia 

Mediului 

Înconjurător 

(disciplina 

opţională)** 

Total  

teme de 

mediu pe 

an 

Notă 

1 I      3 3  

2 II 3     3 6  

3 III 2     3 5  

4 IV 1     3 4  

5 V  2 1   3 6  
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6 VI  - 1 2  3 6  

7 VII  - - 1 4 3 8  

8 VIII  4 5 - 3 3 15  

9 IX  - 1 3 1 3 8  

10 X  - - - 1 6 7  

11 XI  5 - - 1 9 15  

12 XII  16 - 12 7 9 44  

 

4. După numărul de ore (la protecţia mediului) 

Nr Clasa Ştiinţe Geografie Educaţie 

civică 

Biologie Chimie Protecţia 

Mediului 

Înconjurător 

(disciplina 

opţională)** 

Total  

Ore 

de mediu 

pe an 

Notă 

1 I - - - - - -   

2 II 3 - - - - - 3  

3 III 2 - - - - - 2  

4 IV 2 - - - - - 2  

5 V - 2 1 - - - 3  
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6 VI - - 1 3 - - 4  

7 VII - - - 4 7 - 11  

8 VIII - 4 5 - 6 - 15  

9 IX - - 1 8 5 - 14  

10 X - - 1 - 5 34 6/34  

11 XI - 5 1 - 1 34 7/34  

12 XII - 16 1 28 (real)/ 

9 (umanist) 

8 34 53/34 

34/34 
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Studii de caz 

1. Manual de Ecologie (Eng, editat în Turcia), pentru clasa a IX, utilizat la Liceul Orizont (Moldo-Turc), Manualul „L’environnement” 

(FR), Alianţa Franceză în Republica Moldova  

Nr Clasa Denumirea 

discuplinei/ titlul 

manualului 

Numărul 

de ore 

(total/pr.

mediului) 

Nr de 

teme 

(total/p

r.medi

ului) 

Temele în domeniu Noţiunile de bază în domeniu Volumul 

textului, 

pagini 

(total/pr. 

mediului 

Note 

1 IX Ecology, 

2010 

  Ecology 

Enviornmental Problems 

Water pollution 

Soil Pollution 

Air pollution 

Noise pollution 

Radiation 

Measures ageinst 

enviornmental pollution 

Human and enviornment 

Erosion and forests 

Energy 

Industrialization 

 

All terms used in ecology 

 

Heavy metals 

Acid Rain 

Ozone layer 

Ecological desaster 

 

110/20  

2  L’environnement, 

2002 

  Substanşele toxice pentru om 

Riscurile nucleare 

Riscurile tehnologice 

Riscurile de la petrol 

Deşeurile 

Riscurile de la biotehnologii 

Deforestarea 

Ecologie, ecosisteme 

 

 

Eroziune 

Salinizare 

Deşertificare 

 

160/60  
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Calitatea solului 

Problemele apelor 

Mediul şi societatea 

contemporană 

Mediul şi colaborarea 

internaţională 

 

 

Congerinţa ONU la Rio, 1992,  

 

WWF, Greenpeace 

 

 

 

 

 



ANEXA 2:  DOCUMENTUL ONU  “VIITORUL PE CARE NI-L DORIM”  

The future we want  

Outcome of UN CSD Rio+20 

Rio de Janeiro, Brazil 

20-22 June 2012 

Education 

229. We reaffirm our commitments to the right to education and in this regard, we commit to 

strengthen international cooperation to achieve universal access to primary education, particularly 

for developing countries. We further reaffirm that full access to quality education at all levels is an 

essential condition for achieving sustainable development, poverty eradication, gender equality and 

the empowerment of women, as well as human development, for the attainment of the 

internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and for 

the full participation of both women and men, in particular young people. In this regard, we stress 

the need for ensuring equal access to education for persons with 

disabilities, indigenous peoples, local communities, ethnic minorities and people living in rural 

areas. 

230. We recognize that the younger generations are the custodians of the future and the need for 

better quality and access to education beyond the primary level. We therefore resolve to improve 

the capacity of our education systems to prepare people to pursue sustainable development, 

including through enhanced teacher training, the development of sustainability curricula, the 

development of training programmes that prepare students for careers in fields related to 

sustainability, and more effective use of information and communications technologies to enhance 

learning outcomes. We call for enhanced cooperation among schools, communities and authorities 

in efforts to promote access to quality education at all levels. 

231. We encourage Member States to promote sustainable development awareness among youth, 

inter alia by promoting programmes for non-formal education in accordance with the goals of the 

United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014. 

232. We emphasize the importance of greater international cooperation to improve access to 

education, including through building and strengthening education infrastructure and increasing 

investment in education, particularly investment to improve the quality of education for all in 

developing countries. We encourage international educational exchanges and partnerships, 

including the creation of fellowships and scholarships to help achieve global education goals. 

233. We resolve to promote education for sustainable development and to integrate sustainable 

development more actively into education beyond the United Nations Decade of Education for 

Sustainable Development. 

234. We strongly encourage educational institutions to consider adopting good practices in 

sustainability management on their campuses and in their communities with the active participation 

of, inter alia, students, teachers and local partners, and teaching sustainable development as an 

integrated component across disciplines. 

235. We underscore the importance of supporting educational institutions, especially higher 

educational institutions in developing countries, to carry out research and innovation for sustainable 

development, including in the field of education, to develop quality and innovative programmes, 

including entrepreneurship and business skills training, professional, technical and vocational 

training and lifelong learning, geared to bridging skills gaps for advancing national sustainable 

development objectives. 
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ANEXA 3:  PROPUNERILE PENTRU ÎNCORPORAREA EDUCAŢIEI 

ECOLOGICE ÎN PROGRAMUL ŞCOLAR  

 

European Union High Level Policy Advise Mission to the Republic of Moldova 

Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova 

Stuart Brown 

Consilier al Ministrului Mediului 

Ministerul Mediului, Strada Cosmonauţilor 9, MD 2005, Chişinău, Republica Moldova 

GSM +373 60 589 900 email stuart.brown@euhlpam.org 

 

Încorporarea educaţiei ecologice în programul şcolar din Republica Moldova 

POLITICA 

Întroducere 

1 Şcolile au obligaţia de a oferi o educaţie ecologică relevantă. Fiecare elev are dreptul de a primi o 

educaţie ecologică care ţine cont de circumstanţele elevului în comunitatea sa. 

2 Nu există o abordare unică, care poate satisface nevoilele fiecărui elev din fiecare comunitate. Cu 

toate acestea un curriculum eficient pentru educaţia ecologică va avea patru caracteristici primare. 

Planificare cu atenţie 

3 Pentru planificarea educaţiei ecologice prin programa şcolară, modelul educaţional trebuie să fie 

clar, înţeles şi sprijinit de către întreaga comunitate a elevilor, a profesorilor, a autorităţilor şi a 

părinţilor. Modelul poate fi sau tradiţional sau inovator. Modelele tradiţionale includ planificare pe 

o bază săptămînală sau similară, pentru conţinut care urmează să fie livrate de către personalul 

desemnat la anumite ore din zi sau săptămînă. Modelele mai inovatoare includ un calendar în care 

materiale netradiţionale sunt predate de un timp mai scurt la perioade diferite din cadrul anului 

şcolar. Pot fi planificate săptămîni de mediu, în care întreaga şcoală, sau unele părţi ale acesteia, 

întemeieză întreaga lor de învăţare asupra mediului. În ambele cazuri, planificarea curriculum-ului 

ar trebui să asigure progresia de concepte, competenţe, cunoaştere şi înţelegere. Progresia ar trebui 

să fie determinată de dezvoltarea a elevului în cadrul unui grup sau clasă, şi nu exclusiv de o 

programă scrisă că presupune să fie potrivită pentru toată lumea. Persoanele cele mai potrivite 

pentru a coordona un curriculum de mediu sunt cei care demonstrează angajamentul şi entuziasmul 

pentru dezvoltare durabilă, mai degrabă decît o legătură cu subiecte specifice. 

Livrare efectivă şi sensibilă 

4 Educaţia ecologică este cel mai eficientă atunci cînd elevii învaţă printr-un stil şi o abordare care 

este în concordanţă cu conţinutul, obiectivele şi valorile fiind predate. Este important să se 

stîrnească curiozitatea elevilor şi să le încurajeze să investigheze lumea din jurul lor. O educaţie 

ecologică depinde în mod important de experienţa de diferite medii şi de lucraul cu acestea. 

Cultivarea plantelor şi crearea unei rezervaţii şcolare de natură sunt exemple de cunoştinţe şi 

înţelegere a lumii naturale fiind dobîndită în mod direct, mai degrabă decît din surse secundare. 

Experienţele rezidenţiale, în care o comunitate de elevi trăiesc оmpreună pentru un scop comun, pot 

consolida foarte mult o educaţie de mediu. Discuţie cu elevii şi dezvoltarea limbajului de mediu pot 

clarifica conceptele legate de mediu şi pune o valoare asupra opiniilor elevilor. Angajament cu 

comunitatea locală adaugă valoare pentru toţi cei implicaţi cu privire la cunoştiinţa şi dezvoltarea 

atitudinilor pozitive. Curriculum-ul poate fi sporit prin implicarea părinţilor, organizaţiilor de 

mediu şi comunităţii locală în perioadele concentrate de activitate. 

Un conţinut relevant 

5 Conţinutul unei educaţiei ecologice se bazează pe subiecte tradiţionale ale curriculum-ului şi 

îmbunătăţeşte toate subiectele, oferind un context şi scopul pentru învăţare. Elemente din toate 

disciplinele contribuie la o educaţie de mediu, dar aceste elemente livrate în mod izolat jefuiesc 

mailto:stuart.brown@euhlpam.org
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elevului din posibilitatea de a utiliza cunoştinţele şi abilităţile într-un context relevant: un context 

care ar trebui să ofere oportunităţi pentru investigaţii directe, compararea mediilor, aplicarea 

cunoştinţelor, folosirea competenţelor şi implicarea cu comunitatea. Înţelegerea noastră a Mediului 

fizic depinde de cunoştinţele ştiinţifice şi modul în care aceste ne informează despre schimbările de 

mediu; şi prin intelegerea noastra de ecologie, ne ajută cu integrarea cunoştinţelor. Subiecte de artă 

contribuie la abilitatea elevului de a observa şi a aprecia în mod efectiv toate mediile rurale şi 

urbane şi de a proiecta mediilor noi. Alte subiecte neştiinţifice adauga la intelegerea noastra a 

mediului fizic şi conexiunile noastre cu trecutul şi prezentul. Dezvoltarea noastră socială, 

dependenţa noastră de resursele naturale, precum şi exploatarea noastră şi conservarea mediului 

nostru sunt esenţiale pentru bunăstarea generaţiilor prezente şi viitoare. Limba îi ajută pe oameni să 

aibă un sens comun al societăţii şi să schimbe mentalitatea. Cetăţenia şi implicarea comunităţii 
oferă oportunităţi pentru clarificarea conceptelor, discuţia posibilităţilor şi dezvoltarea punctelor de 

vedere. Implicarea printr-o activitate fizica permite mai multe persoane să contribuie la durabilitatea 

planetei noastre şi să dezvolte un sentiment de satisfacţie. 

6 Conţinutul unui curriculum de mediu efectiv poate fi judecat prin măsura în care oferă 

oportunităţi pentru toate vîrstele şi etapele pentru a înţelege: cum depinde toată viaţa de mediul 

înconjurător; procesele naturale care susţin mediul înconjurător; impactul activităţilor umane asupra 

mediului, impactul deciziilor trecute şi prezente asupra mediului, impactul nostru personal asupra 

mediului; importanţa comunităţii şi de colaborare; modul în care sunt luate deciziile şi cum putem 

să influinţăm aceste decizii. 

7 Conţinutul ar trebui să-i permită elevului să experimenteze: aplicarea resurselor relevante şi 

experienţe reale din viaţă; investigaţii în zona locală şi a mediilor contrastante; discuţii şi 

implicarea în problemele curente, la un nivel corespunzător; gestionarea şi dezvoltarea aspectelor 

terenului şcolii, aplicarea investigaţiilor în teren şi a abilităţilor statistice şi IT; comunicarea 

informaţiilor către persoane diferite, precum şi elaborarea unor avize valabile. 

8 Mai departe, conţinutul ar trebui să-i permită elevului să facă răspunsuri personale referitor la 

mediul printr-o varietate de moduri; să se bucure de medii diferite; să se implice în dezvoltarea şi 

întreţinerea mediului său; să caute soluţii la probleme; să lucreze în colaborare; să participe la 

procesele de decizie; să deriveze satisfacţia din activitatea mentală şi fizică cu privire la mediul 

înconjurător. 

Evaluare a înţelegerii câştigate şi a comportamentelor pozitive învăţate 

9 Evaluarea este un proces ciclic, оn care elevul primeşte feedback-ul în timpul procesului de 

învăţare şi se bazează pe judecata corectă despre ce să facă în continuare. Acest lucru poate condus 

de sau elev sau profesor, printr-un proces de discuţii şi dezbateri. 

10 În cazul în care un curriculum de mediu reuşeşte să realizeze lucrurile descrise mai sus, dovada 

acestuia va fi uşoară de văzut: gradul în care volumele de deşeuri sunt reduse; integrarea reciclării 

în comportamentul normal; reducerea consumului de energie; implicarea cu comunitatea; 

entuziasmul de la profesori şi elevi. 

 

INTEGRAREA EDUCAŢIEI ECOLOGICĂ ÎN CURRICULUM-UL 

Întroducere 

11 Printr-un program bineplanificat de educaţia ecologică, elevii vor beneficia de oportunităţi 
pentru a descoperi şi a înţelege procesele naturale care influenţează habitatele naturale şi mediul, şi 

care sunt fundamentale pentru ecologia lumii; impactele activităţilor umane asupra proceselor 

ecologice, habitatelor, faunei şi mediului; folosirea necesară a resurselor durabile şi nedurabile şi 

posibilităţiile dezvoltării durabile. Trebuie să recunoască că educaţia de mediu este o forţă 

importantă care contribuie la dezvoltarea durabilă şi schimbarea mentalităţii. 
Ştiinţă 

12 Educaţia ecologică poate oferi multe oportunităţi pentru elevi de a dezvolta abilităţile practice 

ale cercetărilor ştiinţifice şi principii echitabile de testare. Acestea pot duce, de asemenea, la o 
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înţelegere a modului de viaţă şi a faunei sălbatice şi a proceselor vieţii, interacţiuni ale 

organismelor vii cu mediul; concepte ecologice şi procese; habitate diferite, influenţe antropogene 

de pe pămînt, inclusiv probleme de poluare, schimbarea climatică, eliminarea deşeurilor şi 

conservarea biodiversităţii. 
Tehnologie 

13 Educaţia ecologică poate oferi oportunităţi pentru elevi de a identifica necesităţile, precum şi 

generare şi testare a proiectelor. Programele de predare ar putea oferi elevilor posibilităţi de 

îmbunătăţire a mediului; alegerea şi utilizarea resurselor; conceptul de eficienţă; luînd în 

considerare consecinţele tehnologiilor pentru mediul înconjurător, atît dăunătoare şi benefice. 

Geografie 

14 Prin educaţia ecologică, elevii vor dezvolta abilităţi de cartografiere; folosi abilităţile pentru a 

investiga mediul fizic şi condiţiile umane; de a dezvolta înţelegerea activităţii umane, la nivelele 

locale, naţionale şi globale, şi de a lua în considerare utilizarea şi folosirea abuzivă a resurselor. Ar 

putea dezvolta experienţa referitor la calitatea şi vulnerabilitatea mediilor diferite şi la posibilităţile 

de gestionare a mediului. Copiii ar putea dezvolta abilitatea de a face decizii prin deducţie şi să 

dezvolte un sens de responsabilitate personală. 

15 Ei ar putea cîştiga o înţelegere a proceselor fizice şi umane, care formează şi schimbă mediul 

într-o varietate de contexte tehnologice, economice şi culturale, precum şi conceptele de Dezvoltare 

durabilă. 

Istorie 

16 Educaţia ecologică poate să ofere oportunităţi pentru dezvoltarea unei înţelegeri a schimbării şi 

dezvoltării în mediul de-a lungul istoriei omului şi în contextul diferitelor culturi şi tehnologii. 

Elevii ar putea lua în considerare modul în care omul a modelat mediul prin schimbările atitudinilor 

şi acţiunilor sale, prin cursul de timp. Educaţia ecologică, de asemenea, ar putea dezvolta un sens de 

cronologie, şi elevii pot selecta şi evalua dovezi. 

Folosirea limbii 

17 Educaţia ecologică poate oferi un context în care elevii dezvoltă abilităţile lor de comunicare. 

Acesta poate oferi o oportunitate pentru copii de a asculta, de a citi, de a visa şi de a scrie pentru o 

varietate de scopuri speciale; pentru a găsi şi selecta informaţii; pentru a reflecta şi de a aprecia 

literatură despre mediul înconjurător. 

Matematică 

18 Educaţia ecologică poate să ofere oportunităţi de a utiliza şi de a aplica matematică pentru a 

înţelege numere şi de a folosi operaţiuni numerice; de a măsura; de a înţelege modelele si formele 

şi de a colecta, manipula şi interpreta datele. Educaţia ecologică demonstrează importanţa 

matematicii folosind strategii de rezolvare a problemelor în situaţii reale, şi favorizează o apreciere 

a componentelor matematice în mediul înconjurător. 

Limbi străine moderne 

19 Temele unei educaţii ecologice pot fi utilizate pentru dezvoltarea vocabularului şi fluenţei. 

Subiectele pot fi considerate într-un context de o altă ţară, alte culturi şi medii. 

Teme artistice (artă şi măiestrie, proiectare, muzică, dramă) 

20 Mediul poate oferi oportunităţi unice pentru copii de a utiliza simţurile lor, astfel încît să devină 

conştienţi de împrejurimile lor şi să le răspundă prin exprimarea sentimentelor şi emoţiilor sau prin 

creativitatea folosind o varietate de modalităţi. 
Educaţie în teren 

21 Experienţa mediului de primă mînă poate fi furnizată prin intermediul diferitelor activităţi în 

teren şi într-o varietate de situaţii. Acesta poate oferi, de asemenea, oportunităţi pentru dezvoltarea 

valorilor, abilităţilor şi înţelegerilor personale, sociale şi fizice, care încurajează o relaţie pozitivă 

cu mediul înconjurător. Impactele asupra mediului a unor activităţi în teren trebuie să fie, de 

asemenea, luate în considerare. 

Educaţie religioasă 
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22 Educaţia ecologică poate încuraja o conştientizare a atitudinilor diferite a vieţii sălbatice şi a 

Mediului de religii diferite. Probleme controversate de mediu implică multe considerente morale cu 

privire la exploatarea şi conservarea resurselor şi responsabilitatea personală pentru viaţa sălbatică 

şi de mediu. 

 

STUART BROWN 

15 noiembrie 2012 

Acest document se bazează pe conceptele dezvoltate de către Asociaţia Naţională pentru 

Educaţie de Mediu din Marea Britanie şi a fosr elaborat direct în limba română de autor. 
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ANEXA 4:  MEMORANDUM DE COLABORARE ÎNTRE MINISTERUL 

MEDIULUI ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ  

 

1. Prezentul Memorandum de colaborare între Ministerul Mediului, pe de o parte şi Ministerul 

Educaţiei, pe de altă parte, este încheiat în scopul colaborării bilaterale în domeniul educaţiei pentru 

dezvoltare durabilă.  

Educaţia pentru dezvoltare durabilă este un proces de învăţare activă care   dezvoltă şi 

îmbunătăţeşte capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor, organizaţiilor şi a ţărilor de a 

gîndi şi a acţiona în favoarea dezvoltării durabile. Ea permite oamenilor să treacă de la o 

conştientizare a priorităţilor de dezvoltare internaţională şi de dezvoltare umana durabilă către o 

implicare personală activă şi informată, prin înţelegerea cauzelor şi efectelor problematicilor 

globale. Ea poate genera o schimbare în mentalităţile oamenilor, potenţînd capacitatea acestora de a 

crea o lume mai sigură, mai sănătoasă şi mult mai prosperă, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii. 

Educaţia pentru dezvoltare durabilă oferă o abordare critică, un grad sporit de conştientizare şi 

puterea de a explora şi dezvolta noi concepte, viziuni, metode şi instrumente.   

2. În scopul dezvoltării şi incorporării educaţiei pentru dezvoltare durabilă în sistemul de 

educaţie formală în toate disciplinele relevante şi în educţia non-formală şi informală, Ministerul 

Mediului şi Ministerul Educaţiei vor colabora în următoarele domenii: 

i) Integrării principiilor de dezvoltare durabilă în programele de studiu şi în cursurile speciale 

la toate nivelele de învăţămînt; 

j) Promovarea dezvoltării durabile prin intermediul educaţiei formale, non-formale şi 

informale; 

k) Dezvoltarea competenţei în materie de educaţie pentru dezvoltare durabilă în cadrul 

sectorului educaţional şi includerea noţiunii de dezvoltare durabilă în programele de pregătire 

iniţială şi continuă pentru cadrele didactice de la toate nivelurile de învăţămînt;  

l) Asigurării accesibilităţii materialelor didactice şi instrumentelor educaţionale legate de 

educaţia pentru dezvoltare durabilă la toate nivelurile de învăţămînt, atît pentru cursurile generale 

cît şi pentru educaţia specializată, prin stimularea elaborării şi editării de materiale didactice pentru 

formatori, pentru cei care învaţă şi pentru cercetători, la toate nivelurile de învăţămînt şi formare; 

m) Promovarea cercetării şi dezvoltării în diverse domenii ale educaţiei pentru dezvoltare 

durabilă, cum ar fi: conţinutul educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi metodele de învăţare şi 

predare, modalităţile de includere a conceptelor dezvoltării durabile în cadrul diferitor discipline, 

efectele economice ale educaţiei pentru dezvoltare durabilă ş.a.  

n) Informării publicului privind dezvoltarea durabilă, atît prin intermediul instituţiilor de 

învăţămînt, cît şi prin alţi factori precum mass-media, ONG-uri, familie ş.a.      

3. Pentru asigurarea unei colaborări eficiente în cadrul acestui Memorandum de colaborare,  

Ministerul Mediului şi Ministerul Educaţiei vor institui un Grup de lucru, care va avea următoarele 

atribuţii: 

a) elaborarea programului de lucru anual, care să detalieze acţiunile de colaborare în cadrul 

Memorandumului, cu indicarea responsabililor şi termenilor de realizare; 

b) evaluarea stadiului cooperării şi monitorizării aplicării programului de lucru; 

c) examinarea documentelor de proiecte şi strategii, a actelor legislative şi normative din 

domeniu; 

e) identificarea donatorilor şi a surselor de finanţare a proiectelor în domeniu ş.a.  

 

4. Grupul de lucru se va reuni semestrial sau la cererea uneia din instituţii. În cadrul lucrărilor 

Grupului de lucru deciziile se adoptă prin acordul majorităţii şi sunt menţionate în procesele verbale 

ale şedinţelor. Instituţiile  se vor informa reciproc, în termen de două săptămîni de la data semnării 

pezentului Memorandum de colaborare, despre numele coordonatorilor şi reprezentanţilor în Grupul 
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de lucru. În funcţie de subiectele abordate în cadrul programului de lucru, fiecare instituţie poate să 

invite persoane terţe la reuniunile Grupului de lucru.  

 

5. Orice divergenţă care poate apărea din interpretarea sau implementarea prezentului 

Memorandum de colaborare va fi soluţionată prin consultări între Părţi.  

 

6. Prezentul Memorandum de colaborare se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în 

vigoare la data semnării lui de către conducătorii instituţiilor.  

 

 

7. Prezentul Memorandum de colaborare poate fi completat sau modificat prin acordul celor 

două instituţii. 

 

 

Semnat la  2 iunie 2011, în două exemplare originale.   

 

 

PENTRU  

 

PENTRU  

MINISTERUL MEDIULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

Gheorghe ŞALARU                                Mihai ŞLEAHTIŢCHI 
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ANEXA 5:  ORA ECOLOGICĂ PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ.  2-13  

APRILIE 2012 

 

                                          

 

Ora Ecologică privind Dezvoltarea Durabilă 
 

2-13 aprilie 2012 
 

Republica Moldova: drumul spre Rio 
 

Procesul de pregătiri naţionale către Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, 20-22 
iunie 2012 

 

Pe data de 25 noiembrie 2011, în incinta Hotelului Codru, a fost desfăşurată Conferinţa Naţională de Lansare 

a pregătirilor naţionale către Conferinţa Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20. La acest 

eveniment de nivel înalt  s-au trecut în revistă realizările curente şi perspectivele Moldovei în promovarea 

dezvoltării durabile, reducerea sărăciei, promovarea economiei verzi şi protecţia mediului, Republica 

Moldova va lansa oficial procesul de pregătiri către Conferinţa de la Rio din 2012. Acesta va include crearea 

unei platforme naţionale pentru promovarea şi integrarea principiilor dezvoltării durabile şi a dezvoltării 

economice verzi în toate domeniile de dezvoltare social-economică a ţării, o campanie de informare şi 

elaborarea Raportului Naţional pentru Conferinţa ONU.  

 

La eveniment au participat: ES Dna Kaarina Immonen, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor 

Unite şi Reprezentant Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), reprezentanţi 

ai Parlamentului Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, autorităţilor publice centrale, corpului diplomatic, 

partenerilor de dezvoltare, asociaţiilor obşteşti, precum şi membrii Grupului naţional de lucru de pregătire 

către Conferinţa ONU Rio+20.   

 

IMPORTANT: Conferinţa de la Rio din 2012 reprezintă o oportunitate istorică pentru a reînnoi 

angajamentul politic faţă de dezvoltarea umană, evalua progresele pînă în prezent şi lacunele existente în 

realizarea deciziilor celor mai importante reuniuni privind dezvoltarea durabilă şi pentru a aborda cele mai 

recente şi stringente provocări.  

 

Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20”, la care ţările vor fi prezente la cel mai înalt nivel 

(preşedinţi de ţari şi prim-miniştri), va aborda subiecte ce ţin de promovarea dezvoltării economice verzi în 

contextul dezvoltării durabile şi reducerea sărăciei precum şi fortificarea reţelei instituţionale pentru 

promovarea dezvoltării durabile.  

 

Obiectivele de bază ale Conferinţei ONU privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20, care va fi desfăşurată la cel 

mai înalt nivel (preşedinţi de ţari şi prim-miniştri), sunt următoarele: 

1. Promovarea dezvoltării economice verzi în contextul dezvoltării durabile şi reducerii sărăciei;  

2. Fortificarea reţelei instituţionale pentru promovarea dezvoltării durabile.  
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Informaţia privind procesul de pregătire la nivel global către Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă 

poate fi găsită pe pagina din Internet: http://www.uncsd2012.org/rio20/. 

 

 

 În acest context, Guvernul Republicii Moldova intenţionează să elaboreze o politică eficientă de mediu 

şi un cadrul de implementare adecvat, armonizat la cerinţele UE, care reies din proiectul Acordului de 

Asociere şi din acordurile internaţionale în domeniu, fapt care va conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului, 

atingerea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului din domeniul dat şi, totodată, va facilita dezvoltarea 

ramurilor tradiţionale ale economiei naţionale şi a infrastructurii necesare. În cadrul priorităţilor pentru 

perioada următorilor 10 ani se vor înscrie astfel de acţiuni, identificate la nivel naţional, cum sînt crearea 

Parcurilor Industriale, promovarea agriculturii ecologice, diversificarea comerţului, serviciilor, producerea şi 

consumul durabil. Se va ţine cont de obiectivele modernizării şi eficientizării sistemului energetic al ţării, 

sistemului educaţional, drumurilor, transporturilor, comunicaţiilor, mediului de afaceri. 

Obiectivele naţionale de dezvoltare şi mediu pentru următorii 10 ani:  

• Promovarea dezvoltării economice verzi; 

• Promovarea principiilor eficienţei energetice, a intensităţii energetice şi a resurselor (inclusiv 

producerea şi consumul durabil); 

• Promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă la toate nivelele; 

• Integrarea principiilor dezvoltării durabile şi de protecţie a mediului în toate domeniile 

dezvoltării social-economice a ţării; 

• Promovarea agriculturii organice; 

• Adaptarea la schimbările climatice.  

 

Educatia pentru dezvoltarea durabila 

  

dezvoltare durabilă – capacitatea societăţii de a satisface cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite 

şansele generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi; dezvoltare umană (social-economică) în 

concordanţă cu respectarea principiilor ecologice şi protecţiei mediului; dezvoltarea, care poate conduce la o 

prosperare, dacă: 1) se regenerează resursele naturale; 2) se protejează mediul; 3) se respectă normele 

morale;   

economie verde – economie care conduce la ameliorarea bunăstării cetăţenilor şi la o mai bună echitate 

socială, prin reducerea semnificativă a riscurilor de mediu şi a deficitului ecologic; 

educaţie pentru dezvoltare durabilă – ansamblu de activităţi orientate spre formarea şi dezvoltarea 

trăsăturilor intelectuale şi morale (etice) ale oamenilor în vederea respectării conştiente a unor norme şi 

principii de conduită pentru asigurarea dezvoltării durabile; activităţile date educaţionale cuprind toate 

domeniile de dezvoltare social-economică şi toată populaţia pe durata vieţii.   

 

  

Dezvoltarea Durabila 

  

Dezvoltarea durabila este un concept destul de greu de definit. Faptul ca evolueaza in mod continuu 

adaugandu-i noi valente il face de doua ori mai greu de definit.In general cand vorbim de dezvoltare durabila 

avem in vedere trei componente: mediul, socetatea si economia. In momentul de fata cele trei domenii sunt 

interdependente, astfel ca nu putem atinge o stare de bine in una dintre cele trei arii fara a tine cont de 

celelalte. De exemplu – o societate sanatoasa si prospera se bazeaza pe un mediu sanatos care ii furnizeaza 

hrana si resurse, apa curata, potabila si un aer bun pentru locuitorii sai. 

Sustenabilitatea este o paradigma in care viitorul este gandit ca un echilibru intre  mediu, societate si 

economie in scopul de a dezvolta si imbunatatii calitatea vietii. 

  

Principiile dezvoltarii durabile 

  

Dezvoltarea durabila inseamna mai mult decat o definitie. Declaratia de la Rio pune in evidenta 18 principii 

pentru dezvoltarea durabila: 

  

✓ Oamenii au dreptul la o viata sanatoasa si prospera in armnie cu mediul inconjurator 

✓ Dezvolatarea de azi nu trebuie sa submineze necesitatile de dezvoltare si de mediu ale generatiilor 

viitoare 

http://www.uncsd2012.org/rio20/
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✓ Natiunile au dreptul suveran de a-si exploata resursele, dar fara a cauza distrugeri i afara granitelor 

lor. 

✓ Natiunile trebuie sa propuna legi internationale care sa acorde compensatii pentru daunele cauzate in 

afara granitelor tarii lor. 

✓ Natiunile trebui sa protejeze mediul. Atunci cand exista riscul de daune majore, ireversibile, 

nesiguranta stiintifica nu trebuie pusa mai presus de masurile clare de prevenire a degradarii 

mediului. 

✓ Pentru a obtine o dezvoltare durabila, protetia mediului trebuie sa devina parte integranta a 

procesului de dezvoltare. Reducerea saraciei si disparitia diferentelor economice intre diverse arti al 

lumii sunt esentiale pentru realizarea dezvoltarii durabile. 

✓ Natiunile trebuie sa coopereze pentru conservarea si protejarea ecosistemului Pamantului. 

✓ Natiunile ar trebuie sa reduca si sa elimine modelele nesustenabile de productie si consum si sa 

implementeze politici demografice potrivite. 

✓ Problemele de mediu sunt mai bine rezolvate cu participarea tuturor cetatenilor. Natiunile ar trebui 

sa faciliteze si sa incurajeze participarea cetatenilor la rezolvarea problemeor de mediu, de aceea 

informatiile despre mediu trebuie facute accesibile publicului larg 

✓ Natiunile trebuie sa aproble legi care sa protejeze mediul, sa apere victimele poluarii si atunci cand 

este cazul sa impiedice actiunile asupra mediului care ar avea impact negativ ireversibil. 

✓ Natiunile ar trebui sa coopereze pentru crearea unui mediu economic deschis care sa asigure tuturor 

tarilor dezvoltarea in spiritul sustenabilitatii.  

✓ Popuatorul trebuie sa acopere costurile pagubelor produse. 

✓ Natiunile trebuie sa se informeze reciproc despre dezastrele naturale sau nu ce au impact in afara 

granilelor. 

✓ Dezvoltarea durabila necesita o abordare stiintifica a problemei. Natiunile trebuie sa impartaseasca 

cunostintele si tehnicile inovative pentru a realiza scopul dezvoltarii durabile. 

✓ Pentru realizarea dezvoltarii durabile trebuie folosite resursele de creativitate, curaj si inovare ale 

tuturor categoriilor sociale. (implicarea deplina a femeilor in acest proces  si a tinerilor). Natiunile 

trebuie sa recunoasca si incurajeze initiativele de dezvoltare durabila ale tuturor persoanelor 

ingenioase. 

✓ Razboilu este dusmanul dezvoltarii durabile. Natiunile trebuie sa aiba in vedere protejarea mediului 

in zonele de conflict, sa rezpecte legile cu privire la mediu pe timpul conflictulu armat si sa participe 

la recostruirea lui dupa incetare. 

✓ Pacea, dezvoltarea si protectia mediului sunt inseparabile. 

  

Principiile de la Rio ne dau parametriii in care trebuie sa vizualizam propria dezvoltare durabila, tinand 

contde particularitatile noastra ca natiune, de cultura si de obiceiurile tarii noastre de specificul local. Aceste 

principii ne ajuta sa apropiem notiunea de dezvoltare durabila, sa o personalizam“ in functie de necesitatile 

locale si sa o implementam. 

Educatia pentru dezvoltarea durabila 

  

Capitolul 36 din Agenda 21 se refera la importanta educatiei pentru dezvoltare durabila in urmatorii termeni: 

-  necesitatea reorieterii educatiiei ca promotor al dezvoltarii durabile 

-  constientizarea necesitatii dezvoltarii durabile 

- importanta trainingului 

Educatia, atat cea formala si ce informala trebuie recunoscute ca procese prin care deopotriva fiintele umane 

si societatea isi pot atinge maximul de potential. 

Trainingul este privit ca baza a actiunii, un instrument important pentru dezvoltarea potentialului uman si 

pentru facilitarea realizarii unei llumi durabile. 

  

Ca si in alte tari, si in Romania initiativa educatiei pentru dezvoltare durabila a fost facuta de institutii cu alt 

scop decat cel educational. Parametrii pentru dezvoltare durabila sunt idiscutati de catre ministere precum cel 

al mediului si sanatatii. Ele trebuie transpunse in informatii pe careeducatorii (atat cei din mediul formal cat 

si din cel informal ) sa le poata transite mai departe pentru a se realiza – constientizarea publica. 

  

Educatia – promisiuni si paradoxuri 
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In mod obisnuit educatia cu privire la mediu se ocupa de doua aspecte: protectia mediului si folosirea 

resurselor.  

Paradoxal cu cat o societate este mai educata si maiinstarita cu atat impactul ei egativ asupra mediului este 

mai mare, necesitatile de consul sunt mai mari si poluarea la fel.Ceea ce duce la concluzia ca doar educare 

cetatenilor nu este suficienta pentru realizarea dezvoltarii durabile. Provocare este sa educam fara a creste 

nevoia de consum a populatiei, modificand paternurile de consum si limitand poluarea. 

In zonele cu educatie redusa in general economia se reduce la agricultura si extragerea resurselor. Cu cat 

nivelul deeducatie creste – apar industrii din ce in ce mai sofisticate si gradul de comsum este ridicat, 

poluarea este mai mare etc. 

Legatura dintre dezvoltare durabila si educatia este deci complexa. Cercetarile arata ce educatia este cea care 

ajuta tarile sa isi atinga obiectivele de dezvoltare durabila. Impactul este asupra cresterii productivitatii in 

agricultura, creste gradul de atentie acordata sanatatii, reduce rata de crestere a populatiei si in general creste 

nivelul de trai. 

In reorientarea educatiei catre dezvoltarea durabila, cei care dezvolta programe de educatie trebuie sa 

gasesasca echilibr intre cunostiintele viitorului si modul traditional de viata. De mute ori modul traditional de 

viata ne surprinde cu rezolvari foarte ecologice ale problemelor legate de folosirea resurselor. Reintorcerea la 

un mod de viata traditional ete imposibila pentru cei care duc o viata urbana, insa cultivarea valorilor 

traditionale poate fi un bun suport pentru dezvolatarea durabila a secolului 21. 

 

 

Prioritatea de dezvoltare: Dezvoltarea economică verde şi infrastructura de mediu  

 

Promovarea dezvoltării economice verzi în Republica Moldova  

Conceptului de „dezvoltare economică verde” (în engleză „green growth”) marchează trecerea de la modelul 

de dezvoltare în cadrul căruia protecţia mediului este tratată drept o povară economică, spre un model care 

foloseşte protecţia mediului drept una din forţele motrice principale ale creşterii economice. Adoptarea 

acestui model conferă şi un nou impuls procesului de transformare a producerii într-un ciclu relativ închis de 

utilizare a resurselor. Schimbările date se înscriu în contextul general de reorientare a societăţii de la o 

creştere cantitativă, măsurată în baza unor indici economici tradiţionali (cum ar fi, de exemplu, Produsul 

Intern Brut), spre o dezvoltare caracterizată prin creşterea calitativă, inclusiv creşterea calităţii vieţii. 

Economia verde trebuie percepută în contextul dezvoltării durabile şi reducerii sărăciei, ca unul din 

instrumentele de bază de atingere a dezvoltării durabile şi ca mijloc de utilizare eficientă a resurselor şi 

energiei, aplicarea tehnologiilor mai pure, cu emisii de carbon şi poluare redusă, şi cu minimizarea riscurilor 

de mediu. 

 

Viziunea strategică 

 Dezvoltarea economică verde în Republica Moldova se va baza pe următoarele principii: 

o Investiţii verzi în ramurile economiei (industrie, agricultură, energetică, transport, 

construcţii, comerţ, servicii etc);  

o Crearea noilor locuri de muncă; 

o Reducerea riscurilor de la procesele tehnologice neprietenoase mediului şi impactului asupra 

sănătăţii populaţiei; 

o Eficienţa Resurselor şi Producerea mai Pură, Eco-eficienţa: utilizarea raţională a resurselor 

naturale în producere;  

o Producerea şi consumul durabil, înverzirea comerţului, achiziţii publice verzi, aplicarea 

principiilor oficiilor şi întrunirilor verzi; 

o Investiţii în infrastructura de mediu (inofensivă pentru mediu şi sănătate); 

o Eficienţa energetică (energetică, industrie, locuinţe, transport, servicii); 

o Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, bazîndu-se pe cele mai bune tehnici disponibile 

şi cele mai bune practici de mediu; 

o Etichetarea ecologică a produselor şi proceselor, aplicarea Standardelor de calitate 14 000 şi 

50 000; 

o Evaluarea şi includerea în calculele economice a plăţii pentru serviciile ecosistemelor. 

 

Datorită aplicării procedurilor economiei verzi în sectoarele economiei naţionale, conform datelor ONU şi 

OCED rata ocupaţiei forţei de muncă va creste de cu minimum 10-20% în comparaţie cu situaţia existentă în 

următoarele sectoare:  agricultură, energetică, transport, industrie, silvicultură. Aplicarea procedurilor date 
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rezultă în creşterea calităţii serviciilor şi produselor, majorarea competitivităţii şi exporturilor şi, ca urmare, 

creştere a PIB şi bunăstării populaţiei. De asemenea, promovarea economiei verzi corespunde şi va facilita 

atingerea priorităţilor de dezvoltare economică a republicii, care include majorarea şi posibila dublare a cotei 

industriei, agriculturii şi comerţului în PIB, va contribui la schimbarea pozitivă a balanţei export-import.    

 

Obiective specifice: 

1. Promovarea Dezvoltării Economice Verzi la scara naţională (în documente de politici şi planuri de acţiuni 

sectoriale), astfel încît principiile economiei verzi să fie integrate pînă în 2015 în sectoarele prioritare – 

energetic şi agricol, iar pînă în 2020 în industrie, transport, construcţii, comerţ, servicii, şi alte sfere de 

dezvoltare social-economică a ţării.  

2. Majorarea cotei agriculturii ecologice, organice pînă la minimum 5 % în 2015 şi pînă la minimum 10% în 

2020 din volumul total al producerii agricole. 

3. Aplicarea conceptului Eficientizării Resurselor si Producerii mai Pure (RECP) la minimum 100 

întreprinderi/organizaţii pînă în 2015, cu extinderea aplicării conceptului si amplificarea adoptării la un 

număr semnificativ de întreprinderii/organizaţii pînă în 2020. 

4. Sporirea nivelului cunoştinţelor privind priorităţile in domeniul dezvoltării durabile şi economiei verzi în 

rândul absolvenţilor si angajaţilor (în primul rînd – funcţionarilor publici) cu minimum 30%, in anul 2015, si 

minimum 50%, in anul 2020, fata de anul 2011, prin promovarea educaţiei pentru dezvoltarea durabila. 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare şi contacte pe problemele Rio+20: Secretara Grupului de Lucru Naţional, 

dna Viorica Staver, Consultant Superior, DAMEP, Ministerul Mediului: tel: 20 45 05, 

staver@mediu.gov.md şi dl Andrei Isac, Consultant, PNUD Moldova: 22 68 49, aisac@moldovapops.md, 

www.mediu.gov.md şi http://www.mediu.gov.md/md/rio_20/ 

 

 

Suplimentar la materialele transmise Vă informăm, că puteţi găsi informaţii la tema dată pe pagina 

Ministerului Educaţiei din România: http://www.edu.ro/index.php/resurse/c838/  şi pe pagina Ministerului 

Mediului din România: http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/dezvoltare_durabila/new_page_4.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:staver@mediu.gov.md
mailto:aisac@moldovapops.md
http://www.mediu.gov.md/
http://www.mediu.gov.md/md/rio_20/
http://www.edu.ro/index.php/resurse/c838/
http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/dezvoltare_durabila/new_page_4.htm
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ANEXA 6:  REZOLUŢIA ASAMBLEEI GENERALE ONU  PRIVIND DECADA 

PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ  

UN General Assembly, Fifty-seventh session  
Agenda item 87 a  

Resolution adopted by the General Assembly  
 

[on the report of the Second Committee (A/57/532/Add.1)]  

57/254. United Nations Decade of Education for Sustainable 

Development  
 

 

 

The General Assembly,  

Recalling chapter 36 of Agenda 21, on promoting education, public awareness and 
training, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, 
held in Rio de Janeiro, Brazil, in 1992,/1  

Reaffirming the internationally agreed development goal of achieving universal 
primary education, in particular that, by 2015, children everywhere, boys and girls 
alike, will be able to complete a full course of primary schooling,  

Appreciating the contribution made by the Commission on Sustainable 
Development to the issue of education for sustainable development since the United 
Nations Conference on Environment and Development,  

Welcoming the fact that the Plan of Implementation of the World Summit on 
Sustainable Development ("Johannesburg Plan of Implementation") confirmed the 
importance of education for sustainable development and recommended that the 
General Assembly consider adopting a decade of education for sustainable 
development starting in 2005,/2  

Emphasizing that education is an indispensable element for achieving sustainable 
development,  

1. Decides to proclaim the ten-year period beginning on 1 January 2005 the United 
Nations Decade of Education for Sustainable Development;  

2. Designates the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
as the lead agency for the promotion of the Decade, and requests it to develop a draft 
international implementation scheme, clarifying its relationship with the existing 
educational processes, in particular the Dakar Framework for Action adopted at the 
World Education Forum/3 and the United Nations Literacy Decade,/4 in consultation 
with the United Nations and other relevant international organizations, Governments, 
non-governmental organizations and other stakeholders, with a view to providing 
recommendations for Governments on how to promote and improve the integration of 
education for sustainable development in their respective educational strategies and 
action plans at the appropriate level;  

3. Invites Governments to consider the inclusion of measures to implement the 
Decade in their respective educational strategies and action plans by 2005, taking into 
account the international implementation scheme to be prepared by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;  

http://www.un-documents.net/a21-36.htm
http://www.un-documents.net/agenda21.htm
http://www.un-documents.net/a57r254.htm#fn1
http://www.un-documents.net/rio-dec.
http://www.un-documents.net/rio-dec.
http://www.un-documents.net/jburgpln.htm
http://www.un-documents.net/jburgpln.htm
http://www.un-documents.net/a57r254.htm#fn-2
http://www.un-documents.net/dakarfa.htm
http://www.un-documents.net/a57r254.htm#fn-3
http://www.un-documents.net/a57r254.htm#fn-4
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4. Decides to include in the provisional agenda of its fifty-eighth session an item 
entitled "United Nations Decade of Education for Sustainable Development".  

78th plenary meeting  
20 December 2002  
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ANEXA 7:  PROIECT.  PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNI  PRIVIND  EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ  

 

 

                   Obiective/ activităţi 

 

 

Indicatori de 

performanţă 

 

Responsabili 

 

Parteneri 

 

Termen 

de    

realizare 

 

Costuri               

estimative 

(mii, lei) 

  

          Finanţare 

Internă Externă 

1 2                                                  3               4               5         6                                                                                                  7                                                                                              8                                                   9 
Obiectiv 

general 

 
 
 
 

Conştientizarea actorilor 

societăţii prin implementarea 

diverselor acţiuni cu implicarea 

cetăţenilor  în luarea deciziilor de 

mediu, ajutându-i să dezvolte o 

viziune consumatoare corectă, în 

spiritul dezvoltării durabile, 

pentru ca satisfacerea nevoilor 

prezentului să nu compromită 

capacitatea generaţiilor viitoare 

de a răspunde nevoilor lor. 

 - de eficienţă; 

 - de produs; 

 - de rezultat. 

Ministerul Mediului,  

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Tineretului 

şi Sportului,  

Academia  de Ştiinţe 

a Moldovei,  

Agenţia Turismului, 

Consiliul Coordinator 

al Audiovizualului 

 

 

MF,  ME, 

MC, 

ONG-uri 

2013-

2015 
   

Obiectiv 

specific 

1 
 

Sporirea accesului şi participării 

la educaţia pentru dezvoltare 

durabilă. 

       

Activităţi 1.1 Elaborarea şi includerea unor 

module cu tematica dezvoltării 

durabile în programele de studii 

preşcolar, preuniversitar, 

universitar şi postuniversitar. 

 Ministerul Mediului, 

Ministerul Educatiei, 

Instituţiile de 

învăţămînt superior( 

USM, ASEM, 

Universitatea de Stat 

din Tiraspol, 

Universitatea 

Pedagogică ,,I. 

Creangă”,  

Universitatea  de Stat 

,,A. Russo”,   

Academia de 

Administrare 

Publică, MF, 

MC,  IEG,  

APL, ONG, 

MTS, MAIA, 

ME 

 

2013-
2015 

 Instituţională, 

proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.  

fonduri 
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Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova,  

Agenţia Turismului 

 1.1.1 Crearea Centrului Naţional de 

Formare Continuă şi Cercetare în 

Domeniul Biodiversităţii 

(CNFCCDB)   

- reparaţie capitală  

- amenajarea edificiului,  

-dotarea cu echipament   

performant. 

 Institutul de Zoologie 

al AŞM, Grădina 

Botanică (Institut) a 

AŞM, Institutul de 

Ecologie şi Geografie 

a AŞM, Liceul AŞM, 

Un AŞM, MM, 

Agenţia “Moldsilva”, 

Agenţia “Apele 

Moldovei, 

“Inspectoratul 

Ecologic de Stat, 

Rezervaţia “Codrii”, 

Rezervaţia “Plaiul 

Fagului” 

MM, Med,  2013 2000 Instituţională, 

proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.  

fonduri 

Proiecte 

internaţionale 

 1.1.2 Organizarea în cadrul 

CNFCCDB  

- şcolilor de vară, 

- şcolilor de doctorat în vederea 

fortificării capacităţii 

participative la  proiectele 

naţionale şi internaţionale 

-seminarelor de instruire 

ecologică, 

- atelierelor de lucru pe domenii 

(diversitate animală, diversitate 

vegetală ş.a.), 

- cursurilor de reciclare a 

cadrelor în domeniul ecologiei, 

cinegeticii, managementul 

integrat al ecosistemelor naturale 

şi antropizate, protecţiei şi 

 Institutul de Zoologie 

al AŞM, Grădina 

Botanică (Institut) a 

AŞM, Institutul de 

Ecologie şi Geografie 

a AŞM, Liceul AŞM, 

Un AŞM, 

 

MM, MEd, 

Direcţiile de 

învăţămînt 

raionale şi 

municipale 

2013-

2015 

3000 Instituţională, 

proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.  

fonduri  

 

Proiecte 

internaţionale 

  



93 

 

conservării biodiversităţii ş.a. 

 1.2 Organizarea cursurilor, 

seminarelor cu tema ,,Educaţia 

pentru Dezvoltare Durabilă” în: 

-centre de instruire a adulţilor 

din diverse sfere sociale; 

-centre  de formare continuă a  

funcţionarilor publici. 

 MM, AAP, AŞM,    MM, MF, 

AT, ONG, 

APL-le de 

niv. I şi II 

    

 1.3 Dezvoltarea bazei materiale şi 

didactice a procesului de 

educaţie pentru dezvoltare 

durabilă: 

 -editarea lucrărilor privind 

diversitatea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a lumii 

animale şi vegetale; 

 -dotarea bibliotecilor 

instituţiilor superioare de 

învăţământ, colegiilor şi  

liceielor cu literatură cu 

tematică ecologică.  

 Institutul de Zoologie 

al AŞM, Grădina 

Botanică (Institut) a 

AŞM, Institutul de 

Ecologie şi Geografie 

a AŞM  

MM, MEd., 

MTS, AT, 

MC.  

2013-

2015 
1500 Instituţională, 

proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.  

fonduri 

Proiecte 

internaţionale 

 1.4 Dezvoltarea şi consolidarea 

capacităţilor de cercetare şi  

inovare a elevilor din licee: 

-dezvoltarea interesului pentru 

sursele de energie alternative şi 

pentru  tehnologiile de producere 

pură; 

-aplicarea metodelor de 

reciclare a deşeurilor . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM, AŞM, IEG,ME   MTS, MEd., 

ONG 

2013-

2015 

 Instituţională, 

proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.   

Proiecte 

internaţionale 

 1.4.1 

 

Dezvoltarea şi consolidarea 

capacităţilor de cercetare  şi 

inovare a doctoranzilor, 

masteranzilor. 

 

 

Institutul de Zoologie 

al AŞM, Grădina 

Botanică (Institut) a 

AŞM, Institutul de 

MM, MEd.,  2013-

2015 

 1000 Instituţională, 

proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.   

Proiecte 

internaţionale 
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Ecologie şi Geografie 

a AŞM, Liceul AŞM, 

Un AŞM 

  

1.5 

 

Susţinerea desfăşurării 

activităţilor extracurriculare:  

 - olimpiade ecologice în 

instituţiile de învăţămînt mediu 

de specilitate: 

 - concursuri de desen şi poezie 

cu tematică ecologică; 

 MM, MEd.,  APL , AŞM, 

MTS, MC, 

ONG, 

Direcţiile de 

învăţămînt 

raionale şi 

municipale 

2013-

2015 

 Proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.   

 

Obiectiv 

specific 

2 Imbunătăţirea calităţii  educaţiei 

privind dezvoltarea durabilă, prin 

respectarea drepturilor omului, 

egalitatea dintre sexe, 

promovarea responsabilităţii 

civice, diversitate culturală. 

       

Activităţi 2.1 Perfecţionarea sistemului de 

formare profesională continuă a 

cadrelor didactice: 

 -petrecerea seminarelor cu 

managerii şcolari; 

 MM, MEd., AŞM, 

MTS. 

MF, AT,   2013-

2015 

 Proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.   

 

 2.2 Crearea sistemului de formare 

profesională iniţială şi continuă a 

cadrelor din sectorul privat: 

-petrecerea seminarelor cu 

agenţii economici din sectorul 

privat, industrial şi agricol, cu 

colaboratorii băncilor 

comerciale. 

 MM, AŞM 

 

 

 

APL, ONG 2013-

2015 

 Proiecte 

finanţate de 

FEN ş.a.   
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 2.3 Susţinerea acţiunilor şi 

programelor de educaţie 

ecologică desfăşurate de Centrele 

pentru Tineret: 

- dezvoltarea activităţilor de 

educaţie nonformală şi a 

voluntariatului. 

 MTS, MM,  APL. MF, ME, 

MEd., AŞM 

ONG,   

2013-

2015 

 Proiecte 

finanţate de 

FEN, 

Programul de 

Granturi al 

MTS ş.a 

fonduri 

 

 2.4 Instruirea populaţiei în domeniul 

ecoturismului: 

-elaborarea  unor trasee 

ecoturistice locale, naţionale şi 

regionale;  

-introducerea disciplinelor sau 

cursurilor de turism în 

programele naţionale de 

învăţămînt; 

-organizarea unor cercuri de 

ecoturism pentru educarea 

tineretului din Republica 

Moldova în spiritul cunoaşterii 

valorilor turistice ale ţării; 

  AT  MM, MTS, 

MC, MEd, 

ONG 

2013-

2015 

   

 2.5 Evaluarea în baza indicatorilor 

de performanţă a realizării 

acţiunilor planificate şi 

monitorizarea progreselor făcute. 

 

  MM MF, ME, 

MC, MTS, 

AŞM, APL 

semestrial    

 2.6 Îmbunătăţirea informării 

publicului privind Dezvoltarea 

Durabilă. 

 MM, Mass-media, 

ONG, APL, Consiliul 

Coordinator al 

Audiovizualului. 

MEd, MTS, 

MC 

permanent    

 

Notă: Aprobat la şedinţa GL interministerial la 6 decembrie 2012. 

 


