
Doamnei Maia Sandu, 

Ministru al Educaţiei 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

 

În contextul consultării publice a Strategiei Sectoriale de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012 – 2020 

(Educaţia – 2020), precum şi a dreptului cetăţenilor la un mediu curat, garantat de art. 37 din Constituţia 

Republicii Moldova, cât şi în conformitate cu prevederile Convenţiilor internaţionale de mediu ratificate de 

Republica Moldova, de responsabilităţile externe asumate de statul moldovenesc şi de demersurile de 

Integrare Europeană, 

Mişcarea Ecologistă din Moldova consideră că Strategia Educaţia – 2020 urmează să fie „ecologizată”: 

Capitolul II, aliniatul Obiective generale ale strategiei propunem să fie completat cu obiectivul: 

Realizarea educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar, preuniversitar şi universitar, în conformitate cu 

principiile Decadei Naţiunilor Unite pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă, Convenţiei de la Aarhus, 

Convenţiei privind Diversitatea Biologică, semnată la Rio de Janeiro în 1992, Conferinţei Pan-Europeane a 

Miniştrilor Mediului de la Belgrad, 2007, prin care statele europene urmează să asigure şi educaţia ecologică 

în ţările lor. 

În continuare, propunem ca Principiile Strategiei, să fie completate cu: Principiul prezenţei educaţiei 

ecologice în întreg sistemul de învăţământ, în contextul protecţiei mediului ca deziderat european şi pentru 

realizarea dreptului la un mediu curat pentru fiecare. 

Reieşind din aceste completări, recunoscând importanţa unui proces continuu de conştientizare a 

populaţiei asupra necesităţii de a stabili relaţii prietenoase şi armonioase între om şi mediul ce-l înconjoară şi 

de a lua măsuri pentru prevenirea pericolului pentru biosferă şi sănătatea omului, accentuând responsabilitatea 

Guvernului de a organiza şi susţine activitatea de educaţie ecologică, de a crea sistemul de instruire ecologică 

la toate nivelurile sistemului de învăţământ, a asigura pregătirea cadrelor de specialişti în domeniul protecţiei 

mediului (Legea Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, art. 8, p. 9), 

Mişcarea Ecologistă din Moldova, propune completarea Capitolului V, cu un nou obiectiv specific: 

Obiectivul specific nr. 10: dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea politicilor de mediu în 

educaţie. 

Orientări strategice: 

(i) racordarea la valorile şi standardele educaţionale ecologice europene; 

(ii) promovarea standardelor şi a experienţei internaţionale avansate în domeniul educaţiei ecologice; 

(iii) promovarea educaţiei ecologice la toate nivelele sistemului de învăţământ. 

Rezultate scontate: 

(i) sistemul de învăţământ va fi racordat, în mare parte, la standardele şi valorile educaţionale ecologice 

europene; 

(ii) vor fi create condiţii pentru realizarea educaţiei ecologice; 



(iii) vor fi create mecanismele pentru realizarea proiectelor educaţionale ecologice comune etc. naţionale 

şi internaţionale; 

(iv) principiile, valorile educaţiei ecologice vor fi integrate în toate aspectele şi la toate etapele educaţiei 

şi învăţării. 

Eşalonarea în timp a rezultatelor scontate ar trebui să fie următoare: 

- Pe termen scurt, până în 2014, educaţia ecologică va fi introdusă în programul de învăţământ; 

- Pe termen mediu, până în 2016, educaţia ecologică va fi realizată la nivelul instituţiilor de stat – cursuri 

specializate de perfecţionare pentru demnitari, factori de decizie, funcţionari publici etc.; 

- Pe termen lung, până în 2020 – va fi atins un nivel minim de ecologizare a întregii societăţi. 

Stimată Doamnă Ministru, 

asigurarea unei educaţii conform principilor europene nu poate fi concepută fără formarea prin 

învăţământ a unei mentalităţi colective prietenoase mediului, a unei concepţii şi conduite ecologice, obiectiv 

de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii. Evident, sistemului de învăţământ îi revine marea 

misiune de a contribui la această responsabilizare socială, pentru că generaţia de mâine va avea răspunderi 

mari şi concrete în conservarea ecosistemelor pentru menţinerea vieţii şi gestionarea ecologică a resurselor 

naturale şi a mediului înconjurător în R. Moldova. 

Având convingerea că înţelegeţi plenar importanţa educaţiei ecologice pentru Republica Moldova, Vă 

rog să primiţi şi pe această cale înaltele mele consideraţiuni, 

 

Alecu RENIŢĂ, 

Preşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova, 

Coordonator al Grupului Mediu al 

Consiliului Naţional pentru Participare 


