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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 

 

În perioada 18 iunie - 24 septembrie 2021, Comisia europeană invită toate părțile 
interesate să participe la o consultare, care are ca țintă cunoaşterea opiniilor și ideilor 
publicului cu privire la educația pentru sustenabilitatea mediului. 
Educația pentru sustenabilitatea mediului este consideratā ca fiind esențială în contextul 
îndeplinirii obiectivelor Pactului ecologic european, al Strategiei europene în domeniul 
biodiversitāții pânā în 2030 (link ataşat pentru versiunea în românā) şi al realizării Spațiului  
european al educației ((link ataşat pentru versiunea în românā), ajutând cetățenii și 
comunitățile locale să își dezvolte cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pentru 
tranziția ecologică. 
Această contribuție va fi utilizată pentru a pregăti o propunere (recomandare a Consiliului) 
care este programată pentru adoptare de către Comisia Europeană în toamna anului 2021. 
Propunerea este apoi transmisă statelor membre pentru dezbatere și adoptare de către 
miniștrii învățământului în cadrul Consiliului Uniunii Europene. 
Grup țintă vizat să transmit opinii: tinerii, educatorii din toate sectoarele educației și 
formării, organizațiile neguvernamentale active în domeniul mediului, al educației, al 
acțiunilor pentru climă și al protecției consumatorilor, organizațiile de voluntariat active în 
domeniul mediului și al educației, cercetătorii și cadrele universitare din domeniile precizate 
sau conexe, factorii de decizie politică de la nivel național, regional și local. 
  
Titlul inițiativei: „Consultare publică - educație pentru sustenabilitatea mediului”  
Contact pentru detalii privind această consultare: EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu 
Textul consultării este disponibil în română pe pagina web: Sustenabilitatea mediului – 
educație și formare (europa.eu) 
Reamintim cā, pentru cei care participā pentru prima datā la o astfel de consultare 
publicā europeanā, înregistrarea pe portalul “EU Login” este obligatorie. Portalul este 
disponibil şi în limba românā la adresa: Successful login (europa.eu) 
Vă multumim pentru colaborare! 

 

Cu stima,  
   

Sorin Munteanu, 
Director General UNCJR 
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