
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

ACCELERAREA ADOPTĂRII BUNELOR PRACTICI PRIVIND 

DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI ȘCOLAR 

Informații generale 

Problemele în domeniul schimbărilor climatice, mediul 

înconjurător și energiei sunt principalele provocări cu 

care se confruntă omenirea. Pentru rezolvarea acestor 

probleme în toată lumea se adoptă legi, programe, se 

semnează acorduri internaționale. Un asemenea 

document este Declarația privind Dezvoltarea Durabilă, 

prin care țările s-au angajat să pună în aplicare Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă (DD). Agenda 2030 

reprezintă un plan de acțiune pentru Oameni, Planetă și 

Prosperitate. Toate țările și toate părțile interesate, 

trebuie să acționeze în Parteneriat, în vederea 

implementării acestui plan de acțiuni, în special a 

obiectivelor ce țin de aerul curat, energia curată, apa 

curată, adaptarea la schimbările climatice. În acest 

context fiecare școală din Republica Moldova poate 

participa la realizarea obiectivelor DD la nivel local cu 

scopul gestionării eficiente a resurselor (energie, 

combustibil, apă etc.) și a bazei tehnice-materiale 

(clădiri, echipamente, terenuri, etc.) de care ea dispune, 

și soluționării diverselor întrebări sociale și financiare 

asociate. O modalitate eficientă de a atinge aceste 

obiective este evaluarea, planificarea și implementarea 

acțiunilor de îmbunătățire a stării ecologice a școlii.  

Proiectul are ca beneficiari peste 1000 de persoane, care 
își vor spori capacitățile de monitorizare a nivelului de 
confort în spațiile școlare, vor identifica problemele și 
vor desfășura acțiuni pentru soluționarea lor. Elevii, 
părinții și profesori vor fi implicați în activități practice și 
vor învăța să integreze principii durabile în viața de zi cu 
zi. 

 Acest proiect va ajuta elevii să devină mai responsabili 
cu mediul, să fie mai atenți la consumul de resurse 

energetice, iar activitățile din școală - le vor duce ulterior 
și în familii.  

Obiectivul proiectului  

Dezvoltarea și pilotarea unui model de planificare 

durabilă pentru îmbunătățirea mediului fizic școlar, cu 

scopul de a:  

• ameliora condițiile de studii și de activitate în 

instituțiile de învățământ selectate; 

• reduce costurile în bugetele școlare, prin 

gestionarea mai eficientă a resurselor disponibile 

(energie, deșeuri, apă, amenajarea teritoriului, 

achiziții verde, utilizarea de materiale ecologice 

etc.)  

• integra practicile noi de studiere a aspectelor de 

mediu în școală;  

• schimba, integra și transfera bune practici de 

cunoștințe pentru a accelera adoptarea de măsuri 

care promovează o școală mai curată, mai eficientă 

din punct de vedere energetic și mai sustenabilă. 

îmbunătăți imaginea școlii, care va servi drept 

model pentru comunitatea locală. 



 
 
 

 

INFORMAȚII DE BAZĂ: 

 

Perioada de implementare: august 2021- iulie 2022 

Bugetul: 66 495 EUR 

Abordarea proiectului 

 

Următoarele trei grupuri de activități, cu efect de consolidare 

reciprocă, asigură implementarea cu succes a proiectului: 

Rezultatul 1 – Elaborarea unui model de planificare și 

monitorizare durabilă a mediului școlar. Va fi pus un 

accent pe aspecte de eficiență și de mediu, modelul și 

instrumentele de planificare vor fi pilotate în minim 10 școli, 

fiind adaptate și gestionate eficient de părțile interesate locale. 

Rezultatul 2 –  Formarea capacităților a peste 100 de 

membri interesați ai comunității școlare (elevi, profesori, 

personal tehnic, părinți) în vederea evaluării mediului 

școlar și planificarea acțiunilor pentru îmbunătățirea 

acestuia. Astfel, un număr de peste 100 de persoane (elevi, 

profesori, administratori de clădiri, părinți) vor dobândi 

abilități și cunoștințe despre cum să evalueze siguranța 

mediului în școli, să stabilească obiectivele, să planifice și să 

implementeze acțiuni pentru îmbunătățirea mediului școlar, 

economisirea energiei și realizarea sustenabilității. 

Rezultatul 3 – Peste 1000 de persoane (elevi, profesori, 

părinți) să-și sporească gradul de conștientizare cu 

privire la problemele de mediu și la modalitățile de 

abordare a acestora. Copiii, părinții și profesorii sunt 

inspirați să integreze principiile durabilității în propriile lor 

stiluri de viață și comunități. Mai multe școli și organisme 

publice naționale sunt interesate să promoveze experiența. 

Mai multă informație despre proiect găsiți pe pagina web 

dedicată: www.aeer.md.  
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Activitatea este implementată în cadrul proiectului „Suport pentru 
Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030" finanțat 
de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). 

Descrierea proiectului 

Proiectul oferă un șir de măsuri și intervenții pentru a-i 
împuternici pe membrii comunității școlare în mod  
inovativ și interactiv, de a-i implica în procesele de 
evaluare a microclimatului în școli și ca rezultat de a 
realiza intervenții durabile pentru îmbunătățirea 
condițiilor de educație și muncă în școala.      
 

 Modelul de implementare în cele 10 instituții selectate 

este unul din 5 pași, pentru ca școlile să treacă prin 

etapele dezvoltării durabile, cu accent pe evaluarea 

situației actuale, planificarea și implementarea de soluții 

demonstrative în ceea ce privește îmbunătățirea calității 

aerului din interior, eficiența energetică, utilizarea 

energiei din surse regenerabile, calitatea apei, 

managementul deșeurilor, spații verzi și altele.  

Pentru stabilirea situației curente existente in cele 10 
instituții selectate, proiectul propune evaluarea mediului 
fizic școlar prin utilizarea trusei cu instrumente 
specializate (trusa conține zece dispozitive destinate 
măsurării diferitor parametri din sălile de clasă, inclusiv 
detector digital de temperatură și umiditate, pirometru, 
anemometru, luxmetru, sonometru, tester pentru apă 
etc.). 

Cu ajutorul ghidului care va fi elaborat în cadrul 
proiectului și suportul experților, elevii vor măsura 
temperatura aerului, umiditatea dintr-o încăpere, viteza 
vântului sau a maselor de aer în interiorul clădirii, 
nivelului de iluminare, concentrația  dioxidului de 
carbon (CO2), cantitatea de energie care este 
consumată de un aparat electric, conținutul de metale 
grele și materiale organice în apă, salinitatea și puritatea 
apei. Iar după ce vor cunoaște situația din școala lor, vor 
putea elabora un plan de acțiune care vă permite: de a  
stabili obiective realizabile, planifica și ulterior 
implementa măsuri pentru îmbunătățirea mediului 
școlar, de a informa și  motiva  elevii și comunitatea. 
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