
 

 

 

 

Nr. 1320 / 22.01.2019 

CĂTRE 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN ALEXANDRU VOINEŞTI”, TÂRGOVIŞTE,  

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 

Domnului director  Prof. NICOLAE NICULĂESCU                   

Doamnei director adjunct  Prof. IULIA POPESCU 

Doamnelor coordonator ECO-Şcoala   Prof. înv. primar LILI FLORINA BUŞU şi  

   Prof. DANA COTEŢIU 

 

           Vă confirmăm înscrierea şi, implicit, acceptarea participării unităţii şcolare la Programul 

mondial Eco-Schools, ȋn anul şcolar 2018/2019, program susţinut pe plan internaţional de UNEP, 

UNESCO, ISESCO, EAUC etc., iar ȋn România de Ministerul Mediului, Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti şi alte autorităţi. 

          Confirmarea s-a făcut pe baza formularului de înscriere şi a evaluării documentaţiei referitoare la 

derularea schemei Eco-Şcoală, în cadrul instituţiei dumneavoastră, pentru anul şcolar 2018/2019. 

 

 Punctajul obţinut de unitatea dumneavoastră şcolară este de  40 de puncte. 

          În cazul în care nu aţi atins punctajul maxim (41 de puncte), vă atragem atenţia asupra punctelor 

slabe din documentaţia proiectului: 

 
COMITETUL ECO AL ELEVILOR VA CUPRINDE CÂTE UN REPREZENTANT DIN FIECARE CLASĂ, CU ATRIBUŢII 

DISTINCTE. 

Coordonatorul Eco-Şcoală va completa documentaţia existentă în şcoală cu sugestiile noastre, fără a 

mai fi necesar ca aceasta să fie retrimisă la CCDG. Prezenta înştiinţare va fi păstrată în portofoliul  

ECO-ŞCOALA. 

            Vă precizăm faptul că CCDG va elibera un Certificat Naţional pe numele unităţii şcolare (cu 

numele directorului şi al coordonatorului), care să ateste participarea instituţiei dumneavoastră la 

Programul mondial Eco-Schools. Acest certificat va fi acordat în cadru festiv, cu prilejul Seminarului 

Naţional din toamna anului 2019 şi la care este recomandat să participe un reprezentant al instituţiei 

dumneavoastră. 

Certificatul va fi emis pentru toate unităţile şcolare care au depus documentaţia, au îndeplinit 

condiţiile de participare şi au derulat activităţile propuse în proiect, dar va fi anulat în cazul în care 

coordonatorul nu depune raportul de activitate, până la 31 iulie 2019. 

 

            În speranţa unei colaborări de succes, vă asigurăm de sincera noastră gratitudine. 

            

 Preşedinte CCDG, 

Prof. dr. Cornelia Dincă 
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