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ORDIN Nr.4147 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind  
organizarea si functionarea „scolilor verzi“ 

  

  
   Avand in vedere: 

   – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/ 2020 privind unele masuri pentru 

elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul 

Mecanismului de redresare si rezilienta, aprobate prin Legea nr. 230/2021, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului 

de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) dintre Comisia Europeana si 

Romania, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2021 si la Bruxelles la 15 

decembrie 2021, aprobata prin Legea nr. 114/2021; 

   – Acordul de tip operational nr. 12.319/21/ADD, incheiat intre Romania, prin 

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, si Comisia Europeana; 

   – Acordul de finantare privind implementarea reformelor si/sau investitiilor 

finantate prin Planul national de redresare si rezilienta nr. 31.394 din 

18.03.2022, incheiat intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si 

Ministerul Educatiei; 

   – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si 

rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si 

nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 178/2022; 

   – prevederile art. 105 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare,in conformitate cu prevederile art. 13 

alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si 

functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

  
   ministrul educatiei emite prezentul ordin. 

  
   Art. 1. - Se aproba Metodologia-cadru privind organizarea si functionarea 

„scolilor verzi“, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul 

ordin. 

   Art. 2. - Directia generala pentru implementarea proiectului „Romania 

Educata“, Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala 

management resurse umane si retea scolara si persoanele desemnate duc la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 
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   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I. 

Ministrul educatiei, 

Sorin-Mihai Cimpeanu 

  
   Bucuresti, 29 iunie 2022. 

   Nr. 4.147. 

  
ANEXA 

 

METODOLOGIE-CADRU 

privind organizarea si functionarea „scolilor verzi“ 
  

  

Capitolul I 

Cadrul de referinta 
  
  

   In contextul european si national al tranzitiei catre cladiri „verzi“ si 

inteligente, prezenta metodologie-cadru se raporteaza la Rezolutia Consiliului 

Uniunii Europene privind un cadru strategic pentru cooperarea europeana in 

domeniul educatiei si formarii, in perspectiva realizarii si dezvoltarii in 

continuare a spatiului european al educatiei, la Legea educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la documentele de politici 

publice asumate de Ministerul Educatiei pentru indeplinirea obiectivelor catre 

realizarea spatiului european al educatiei pana in 2025, la directiile de 

reforma a sistemului national de invatamant prevazute in proiectul „Romania 

Educata“, precum si la normativele de proiectare, realizare si exploatare a 

constructiilor pentru scoli si licee. 

   Sustinerea si dezvoltarea unei retele a „scolilor verzi“ este un obiectiv 

strategic din domeniul prioritar „Infrastructura sistemului de educatie“ din 

cadrul proiectului „Romania Educata“, care reprezinta cadrul strategic de 

politici publice privind reforma educatiei din Romania pentru perioada 2021-

2030, acest obiectiv regasindu-se si in raportul Administratiei Prezidentiale: 

„Educatia privind schimbarile climatice si mediul in scoli sustenabile“. 

   Printre masurile finantate din Programul national de redresare si rezilienta 

(PNRR) se numara construirea si dezvoltarea unei retele-pilot de „scoli verzi“, 

precum si reabilitarea unor unitati de invatamant si constructia altora noi, in 

conformitate cu conceptul de „scoala verde“. Se va avea in vedere reevaluarea 

practicilor, la nivelul unitatilor de invatamant, cu privire la: colectarea 

selectiva, managementul apei, energia regenerabila etc., implementarea unor 

oferte curriculare pentru dezvoltare durabila si educatie ecologica, formarea de 

competente „verzi“ pentru elevi si intreg personalul din „scolile verzi“, 

implicarea comunitatii in activitati de protejare a mediului inconjurator si 

realizarea de parteneriate cu autoritatile locale si cu alte institutii 

interesate. 

   Obiectivele de dezvoltare durabila (ODD) ale Organizatiei Natiunilor Unite 

(ONU) impun tarilor sa ia masuri in ceea ce priveste o educatie de calitate, 

echitabila, favorabila incluziunii (ODD 4) si adaptarii la schimbarile climatice 

(ODD 13): sensibilizarea atitudinii cu privire la mediu si reducerea impactului 

activitatii umane asupra acestuia, astfel incat toti cei care urmeaza cursurile 
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unei unitati/institutii de invatamant sa dobandeasca, pe parcurs, cunostintele 

si competentele necesare pentru a promova dezvoltarea durabila. 

    

  

Capitolul II 

Dispozitii generale 
  
  

   Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reprezinta cadrul de referinta pentru 

operationalizarea retelei de „scoli verzi“ si pentru organizarea si functionarea 

unitatilor de invatamant preuniversitar care doresc sa obtina statutul de 

„scoala verde“. 

   (2) Unitatile de invatamant preuniversitar cu statut de „scoala verde“, 

denumite in continuare „scoli verzi“, pot fi unitati de invatamant 

preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate (de stat si 

particulare), conform reglementarilor legale in vigoare. 

   Art. 2. - (1) Conceptul de „scoala verde“ desemneaza profilul unei scoli care 

creeaza un mediu sanatos si care favorizeaza invatarea, in timp ce economiseste 

resurse, genereaza energie electrica proprie si foloseste tehnologii ce reduc 

emisiile de gaze cu efect de sera (pompe de caldura, autobuze electrice 

incarcate cu energie electrica produsa din panouri solare fotovoltaice etc.). 

„Scolile verzi“ reduc consumul de energie si apa, de combustibili fosili, 

colecteaza separat deseurile si protejeaza mediul ambiant. „Scolile verzi“ 

protejeaza sanatatea elevilor si a profesorilor prin asigurarea unui mediu 

interior curat si sanatos, precum si prin furnizarea de programe si servicii 

pentru o buna nutritie si activitate fizica. „Scolile verzi“ ii invata pe elevi 

despre durabilitate si mediu, oferindu-le instrumentele pentru a rezolva 

provocarile globale cu care ne confruntam acum si in viitor. 

   (2) Conceptul de „scoala verde“ in Romania este inovator si trebuie integrat 

intr-un context mai larg al altor abordari: in Romania exista, la momentul 

actual, scoli cu elemente „verzi“, implementate prin investitii ale 

autoritatilor locale (sisteme de izolatie termica, ventilatie, de iluminare, de 

colectare selectiva s.a), scoli certificate eco sau green, cu accent pus pe 

managementul mediului, scoli circulare care aplica conceptul de economie 

circulara la nivel de microstructura, prin utilizarea resurselor naturale, 

reducerea pierderilor si a costurilor, colectarea separata, promovand astfel 

educatia pentru dezvoltare durabila la toate nivelurile de invatamant, inclusiv 

in cadrul contextelor de invatare nonformala. 

   (3) „Scolile verzi“ trebuie sa isi asume ca nu prejudiciaza mediul in mod 

semnificativ, obligatie prevazuta de catre Comisia Europeana - Orientari tehnice 

privind aplicarea principiului „de a nu prejudicia in mod semnificativ“, in 

temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 

58/01). 

   Art. 3. - (1) Pentru dobandirea statutului de „scoala verde“, unitatea de 

invatamant preuniversitar trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 

conditii:  

   a) infrastructura reabilitata/renovata/modernizata sau noua, conform 

normativelor specifice si premiselor stabilite la art. 23; 

   b) integrarea in curriculumul si in activitatile extrascolare ale unitatii de 

invatamant a elementelor de educatie pentru dezvoltare durabila/educatie 

ecologica; 

   c) includerea, in documentele manageriale ale scolii si in practicile 



asociate, a unor masuri care sa reflecte accentul pus pe aspectul „verde“ al 

scolii, inclusiv din perspectiva digitalizarii proceselor si continuturilor; 

   d) deschiderea scolii fata de comunitate, inclusiv prin dezvoltarea de 

parteneriate/colaborari/cooperari cu actorii relevanti ai comunitatii, pe zona 

de protectie a mediului si de dezvoltare sustenabila. 

   (2) Noile normative privind proiectarea, realizarea si exploatarea 

constructiilor pentru scoli si licee sunt obligatorii. 

   (3) Operationalizarea conceptului de „scoala verde“ vizeaza functia de baza a 

„scolilor verzi“, si anume educatia pentru protectia mediului inconjurator, 

inclusiv prin invatare experientiala, derulata in spatii (re)configurate ca 

spatii prietenoase cu mediul, determinand motivarea si implicarea elevilor si a 

personalului unitatii de invatamant in rezolvarea unor probleme de mediu. 

   Art. 4. - Scolile verzi“ pot colabora cu institutii mass-media pentru actiuni 

de constientizare si educatie privind schimbarile climatice si de mediu, prin: 

   a) implementarea unor campanii de promovare in presa scrisa, la radio, TV si 

in mediul online referitoare la transportul sustenabil catre scoala, reciclarea 

selectiva; 

   b) organizarea, in parteneriat cu anumite posturi de radio sau televiziune, a 

unor concursuri pentru campanii tematice privind gestionarea sustenabila a 

deseurilor; 

   c) promovarea unor proiecte, programe, campanii si competitii cu teme 

ecologice in care sa fie implicate scolile, familiile elevilor si reprezentanti 

ai institutiilor publice si private. 

   Art. 5. - Scolile care isi afirma intentia de a dobandi statutul de „scoala 

verde“, prin includerea in activitatea lor curenta a elementelor din prezenta 

metodologie, vor fi selectate in vederea certificarii ca „scoli verzi“, in 

functie de criterii stabilite in cadrul de referinta. Se va tine cont si de 

disponibilitatea scolii si a autoritatii locale pentru a continua si sustine 

parcursul catre o „scoala verde“, de repartizarea echitabila geografic si pe 

medii de rezidenta, de numarul de elevi, de nivelul de poluare al comunitatii 

din care provine unitatea de invatamant, de experienta anterioara in 

implementarea/derularea unor proiecte, de alte activitati de mediu etc. 

   Art. 6. - Pana la sfarsitul anului 2025 se va operationaliza o retea de 

„scoli verzi“, repartizate echitabil la nivel teritorial, inclusiv pe criteriul 

reprezentarii in mediul rural-urban. 

   Art. 7. - Scolile vor putea solicita certificarea pentru a primi statutul de 

„scoala verde“, urmand sa faca dovada respectarii unor criterii aferente celor 

patru componente prezentate, tinand cont de urmatoarele aspecte: sanatatea si 

calitatea mediului interior, economia circulara si conservarea resurselor, 

performanta energeticǎ, optimizarea consumului de apǎ, biodiversitatea, 

transportul sustenabil, curiculumul, managementul, parteneriatele s.a. 

   Art. 8. - Scolile vor putea participa anual la un concurs national organizat 

de Ministerul Educatiei, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si 

Padurilor, pentru obtinerea statutului de „scoala verde“. 

   Art. 9. - Recunoasterea statutului de „scoala verde“ se va realiza prin ordin 

comun al ministrului educatiei si al ministrului mediului, apelor si padurilor. 

In urma obtinerii acestui statut, scolile vor beneficia de finantare 

suplimentara prin bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu. 

    

 

Capitolul III 

Organizarea si functionarea „scolilor verzi“ 



  
Sectiunea 1 

Componenta manageriala 

  
  
   Art. 10. - „Scoala verde“ integreaza in documentele manageriale ale scolii - 

Planul de dezvoltare institutionala (PDI), respectiv Planul de actiune al scolii 

pentru invatamantul profesional si tehnic (PAS), Regulamentul de ordine 

interioara (ROI), Planul managerial, rapoartele anuale de evaluare - 

planificarea/ executia/monitorizarea si evaluarea unor masuri specifice precum: 

   a) achizitii privind reabilitarea termica, iluminarea cu un consum redus de 

energie, alimentarea cu energie electrica produsa de panouri 

solare/fotovoltaice, trecerea la sisteme de incalzire din surse regenerabile, 

achizitia de lampi solare, dezvoltarea infrastructurii de alimentatie scolara 

care promoveaza meniuri si optiuni alimentare sanatoase, facilitarea accesului 

la biciclete sau mijloace de transport nepoluante in regim de imprumut pentru 

elevii scolii, asigurarea accesului la manuale digitale si instrumente digitale 

de invatare disponibile la nivelul unitatii de invatamant (telefoane 

inteligente, tablete, laptopuri si alte dispozitive electronice care pot fi puse 

in slujba educatiei privind schimbarile climatice), introducerea elementelor de 

design inspirat de natura s.a.; 

   b) participarea periodica a cadrelor didactice/intregului personal al scolii 

la programe de formare continua in problematica dezvoltarii durabile; 

   c) derularea de activitati in cadrul cluburilor ecologice, de cursuri 

optionale si concursuri pe teme ecologice si de dezvoltare durabila, organizarea 

de activitati extrascolare sau competitii privind adaptarea la schimbarile 

climatice, precum si implementarea de proiecte si programe care sa duca la 

cresterea calitatii vietii in localitate/cartier; 

   d) planificarea, in cadrul „Saptamanii Verzi“ dedicate schimbarilor climatice 

si mediului, a unui program complex, care sa includa diverse activitati 

practice, evenimente, competitii, dezbateri, intalniri cu cercetatori, ONG-uri 

etc., in afara clasei (muzee, centre de cercetare, statii meteo etc.) si, in 

special, in natura. Se pot organiza vizite la centre de reciclare si la fabrici, 

la statii de epurare si tratare a apei, la muzee si expozitii unde se pot 

viziona/proba echipamente inteligente. De asemenea, pot avea loc activitati care 

pun accent pe transformarea in mobilier ambiental a unor obiecte din materiale 

reutilizate (de exemplu, anvelope auto, PET-uri), amenajarea unor constructii 

ecologice in situl scolii, inclusiv in colaborare cu studenti de la facultati de 

profil (arhitectura, constructii, design, arte); 

   e) promovarea in randul elevilor a unor activitati de observatie de tip 

„patrula scolara“, activitati de tipul „invatare prin practica“, excursii si 

tabere in ecopensiuni, pentru a facilita intelegerea conceptului de 

sustenabilitate prin exemple de bune practici - cladiri si comunitati care 

protejeaza mediul si contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; 

   f) utilizarea unei platforme web care sa faciliteze participarea elevilor la 

actiuni dedicate protectiei mediului. Aceasta platforma poate fi integrata cu 

alte resurse educationale sau biblioteci virtuale, accesibile sistemului 

national de invatamant. Platforma poate functiona si ca un forum pentru 

coagularea unei retele teritoriale nationale sau internationale de profesori - 

promotori ai educatiei privind schimbarile climatice si protejarea mediului; 

   g) utilizarea unor aplicatii specifice educatiei pentru mediu destinate 

inclusiv elevilor (de exemplu, „Mini Inspectorul de Mediu“); 



   h) digitalizarea practicilor si procedurilor la nivelul unitatii de 

invatamant (de exemplu, utilizarea unui catalog digital, organizarea diverselor 

sedinte in format online, instituirea unui avizier electronic, testarea curenta 

a elevilor in format digital, realizarea de proiecte individuale sau de grup in 

format electronic etc.); 

   i) incurajarea folosirii manualelor si a auxiliarelor in format digital, cu 

asigurarea echipamentelor si conexiunii la internet in intreg spatiul scolii. 

   Art. 11. - Directorul/Directorii adjuncti are/au urmatoarele responsabilitati 

in ceea ce priveste componenta „verde“ a unitatii de invatamant: 

   a) include/includ in propunerea de proiect de buget sumele necesare 

activitatilor de mediu prevazute in documentele manageriale ale scolii; 

   b) numeste/numesc responsabilul pentru componenta „verde“ a unitatii - 

„responsabilul verde“, sprijinind activitatea acestuia; 

   c) asigura achizitionarea produselor de curatenie pe baza de ingrediente 

naturale, provenite din agricultura biologica; 

   d) solicita „responsabilului verde“ sa isi aduca contributia in ceea ce 

priveste continutul fiselor de post, asigurandu-se ca fiecare salariat al scolii 

sa aiba minimum o atributie legata de componenta „verde“ a unitatii; 

   e) se asigura ca orarul unitatii de invatamant va tine cont de obligatiile 

elevilor si ale personalului: copii, cadre didactice, personal didactic auxiliar 

si nedidactic in ceea ce priveste actiunile „verzi“ planificate in documentele 

manageriale ale scolii. 

   Art. 12. - Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre director si 

directorul adjunct/directorii adjuncti, dupa caz, trebuie sa reflecte si 

elemente implementate, specifice unei „scoli verzi“. 

    

 

Sectiunea a 2-a 

Componenta curriculara 
  
   Art. 13. - Scoala verde“ acorda un interes deosebit Educatiei pentru 

dezvoltare durabila, Educatiei ecologice, prin integrarea acestora in 

curriculumul sau, pentru dezvoltarea in randul elevilor, dar si al personalului 

scolii si al comunitatii din care aceasta face parte a unui comportament 

ecologic responsabil, menit sa asigure un echilibru intre sanatatea individului 

si calitatea mediului. 

   Art. 14. - Scoala verde“ trebuie sa asigure baza materiala necesara pentru 

buna desfasurare a activitatilor didactice specifice pentru formarea de 

competente „verzi 

   Art. 15. - Scoala verde“ implementeaza masuri care incurajeaza informarea si 

formarea cadrelor didactice si a intregului personal al scolii, prin: 

   a) programe de formare a personalului si suporturi de curs; programe de 

formare continua (cadre didactice) in problematica schimbarilor climatice. 

Participarea la aceste cursuri este obligatorie si gratuita, cel putin o data la 

trei ani, pentru intreg personalul scolii; 

   b) implicarea personalului in promovarea de bune practici si de actiuni 

pentru mediu, la nivelul scolii si al comunitatii. 

   Art. 16. - In cadrul „scolii verzi“ sunt utilizate practici didactice 

adaptate educatiei pentru protectia mediului inconjurator, prin: 

   a) introducerea, in activitatile de predare-invatare-evaluare ale 

disciplinelor din trunchiul comun sau optionale, in functie de varsta si nivelul 

elevului, de notiuni de mediu si schimbari climatice, marcate distinct in 



planurile de lectie; 

   b) implementarea, in cadrul curriculumului la decizia scolii/curriculumului 

in dezvoltare locala, de discipline optionale specifice, cu tematica relevanta 

pentru schimbari climatice si mediu; 

   c) implementarea de discipline optionale integrate cu tematici relationate cu 

Educatia pentru dezvoltare durabila/Educatia ecologica, cum ar fi Educatia 

pentru sanatate. 

   Art. 17. - (1) „Scoala verde“ asigura cunostinte in materie de mediu pentru 

toti elevii, promoveaza practici de instruire interdisciplinara in acest sens si 

integreaza tematici de mediu in toate procesele de educatie ale elevilor pentru 

a forma un comportament responsabil al elevilor fata de mediul inconjurator si 

pentru a construi aptitudinile si competentele necesare ale acestora pentru 

tranzitia „verde“. 

   (2) Competentele „verzi“ sunt definite ca fiind abilitati necesare pentru a 

adapta produsele, serviciile si procesele la schimbarile climatice si la 

cerintele si reglementarile de mediu aferente si reprezinta in ansamblu 

„cunostintele, abilitatile, valorile si atitudinile necesare pentru a trai, a 

dezvolta si a sustine o societate durabila si eficienta din punctul de vedere al 

resurselor“1.1 Cedefop, 2012. 

   (3) Scopul dezvoltarii de competente „verzi“ in randul elevilor, dar si al 

intregului personal al scolii si al intregii comunitati este promovarea 

protejarii mediului natural propice unei vieti sanatoase, constientizarea 

consecintelor pe care le poate avea exploatarea neadecvata a resurselor naturale 

si manifestarea spiritului de initiativa privind protectia mediului de viata. 

   (4) Conducerea scolilor trebuie sa creeze un mediu de invatare bazat pe o 

„cultura ecologica“, din perspectiva invatarii formale, precum si integrarea 

competentelor „verzi“ si a aspectelor legate de schimbarile climatice in 

procesul de predare si de invatare, pentru atingerea scopului final, acela de a 

dobandi statutul de „scoala verde“ . 

   (5) „Scoala verde“ trebuie ca, prin infrastructuri adecvate de protejare a 

mediului, sa isi desfasoare activitatea intr-un mod durabil, in parteneriat cu 

toate partile interesate din mediul scolar, pentru a-i pregati pe elevi sa 

combata schimbarile climatice, atat in calitatea lor viitoare de cetateni 

activi, cat si la viitoarele lor locuri de munca. 

   (6) O „scoala verde“ dezvolta comportamente adecvate in randul elevilor 

sai:    a) elevii identifica si semnaleaza corect problemele de mediu din 

comunitate autoritatilor competente; 

   b) elevii reactioneaza responsabil la comportamentele altor persoane fizice 

sau juridice care pun natura sau oamenii in pericol; 

   c) elevii iau parte la actiuni de voluntariat pentru protejarea mediului, 

refacerea florei si faunei, impaduriri, crearea de spatii verzi; 

   d) elevii se implica activ in grupuri locale pentru cresterea calitatii 

vietii in comunitatea lor. 

   (7) O „scoala verde“ se asigura ca elevii sai dezvolta valori precum: 

   a) echitate; 

   b) integritate; 

   c) stare de bine; 

   d) profesionalism; 

   e) excelenta; 

   f) respect; 

   g) toleranta; 

   h) transparenta; 



   i) flexibilitate si colaborare. 

   (8) O „scoala verde“ promoveaza atitudini/deprinderi dobandite de elevi, 

precum: 

   a) atitudine responsabila fata de mediul inconjurator si fata de modul de 

utilizare a resurselor; 

   b) solidaritate; 

   c) responsabilitate sociala; 

   d) cooperare pentru dezvoltare; 

   e) economisire de resurse; 

   f) capacitate de analiza a calitatii mediului inconjurator, corespunzatoare 

comunitatii in care traiesc elevii; 

   g) capacitate de analiza critica a unor probleme de mediu manifestate la 

nivel national/global; 

   h) relationare pozitiva in cadrul diverselor comunitati; 

   i) corelare, in contexte diferite, a drepturilor cu responsabilitatile 

corespunzatoare acestora; 

   j) atitudine analitica a consecintelor pozitive si a celor negative legate de 

stilurile de viata ale oamenilor in ceea ce priveste dezvoltarea durabila. 

   (9) Elevii unei „scoli verzi“ pot:  

   a) sa identifice surse sigure si competente de informare privind protectia si 

calitatea mediului; 

   b) sa formuleze si sa exprime idei, puncte de vedere, critici si argumente cu 

privire la problematici de mediu; 

   c) sa propuna alternative, solutii la probleme de mediu, sa ia decizii 

sustenabile si sa isi asume responsabilitatea pentru acestea; 

   d) sa aduca schimbari pozitive in atitudini si comportamente privind 

protejarea mediului si mentinerea calitatii vietii. 

   (10) In completarea educatiei formale, contextele nonformale contribuie la 

educatia pentru cetatenia responsabila fata de mediu, oferind oportunitati si 

conditii care le permit elevilor sa dobandeasca cunostinte si competente 

ecologice necesare pentru a deveni cetateni responsabili fata de mediu. „Scoala 

verde“ este sprijinita, prin programe educationale nonformale, de catre 

organizatiile care folosesc aceste metode, intrucat ele completeaza educatia 

formala din scoli. 

    

 

Sectiunea a 3-a 

Componenta sociala 
  
   Art. 18. - Scoala verde“ are un rol important in comunitate prin: 

   a) crearea de spatii de intalnire si organizarea de evenimente, nu doar cu 

familiile elevilor, ci si cu institutiile publice si mediul privat, pe care ii 

antreneaza in proiecte de mediu comune, benefice intregii comunitati; 

   b) crearea contextului pentru ca elevii sa isi asume coresponsabilitatea fata 

de mediu si sa invete un model de cooperare pentru rezolvarea problemelor 

comunitatii. 

   Art. 19. - (1) „Scoala verde“ dezvolta parteneriate la nivel local (cu 

autoritatile publice locale, ONG-uri, mediul de afaceri etc.), national si 

international (proiecte, de exemplu Erasmus+), care implica elevi si cadre 

didactice in activitati care contribuie la educatia pentru dezvoltarea 

durabila/educatia ecologica si dezvoltarea competentelor „verzi“. 

   (2) Competentele „verzi“ pot fi dezvoltate si in cooperare cu actorii 



relevanti in cadrul unui dialog social eficace si prin consultare cu 

organizatiile relevante ale societatii civile, inclusiv cu organizatii ale 

elevilor/studentilor, ale tinerilor, ale profesorilor si ale parintilor, precum 

si cu ONG-uri. Acesti factori interesati pot propune si sprijini, la nivelul 

scolilor, actiuni specifice de educatie si formare in domeniul competentelor 

„verzi“, care raspund nevoilor elevilor in context comunitar. 

   Art. 20. - In parteneriat cu ONG-urile cu activitati in domeniul protectiei 

mediului, scolile pot organiza activitati pentru elevi, precum: 

   a) elaborarea de materiale didactice sau educationale, care pot fi incarcate 

pe platforme online dedicate profesorilor si elevilor, pentru a sprijini 

educatia privind schimbarile climatice si de mediu; 

   b) desfasurarea unor activitati practice cu utilizarea unor echipamente de 

protectie pentru elevi, profesori, familii implicate si voluntari, a unor 

echipamente si accesorii destinate incurajarii mersului pe jos si cu bicicleta, 

a unor harti ale cartierului pentru stabilirea unor rute personalizate, a unor 

veste si banderole reflectorizante etc. 

   Art. 21. - Autoritatile locale pot sprijini „scolile verzi“ prin diverse 

tipuri de initiative, intre care se regasesc: 

   a) achizitionarea de mijloace de transport scolar nepoluante sau a unor 

mijloace alternative de transport (biciclete, trotinete) care sa poata fi 

utilizate atat de catre elevi, cat si de catre personalul unitatii de 

invatamant; 

   b) investitia in proiecte de statii de incarcare a vehiculelor electrice sau 

a altor mijloace de transport nepoluante in incinta sau in apropierea scolilor, 

amenajarea unor piste de biciclete, alei in circumscriptia scolara; 

   c) organizarea de campanii de constientizare asupra risipei alimentare si 

promovarea produselor alimentare din surse locale; 

   d) amenajarea unor facilitati pentru biciclisti in imediata apropiere a 

scolilor: vestiare, spatii de depozitare si statii de reparatii biciclete; 

   e) organizarea infrastructurii pentru colectarea separata a deseurilor in 

scoli: cosuri cu separatie pe diferite fractii in clase/pe coridoare, 

infrastructura care sa permita transportarea eficienta de catre ingrijitori a 

deseurilor pe fractii din clase spre tomberoanele scolii, tomberoane dedicate 

diferitor tipuri de materiale; 

   f) incheierea de contracte adecvate cu firmele de salubritate pentru 

colectarea deseurilor pe fractii din scoli; 

   g) amenajarea de centre de colectare separata la nivelul localitatilor in 

care functioneaza „scoli verzi“; 

   h) amenajarea si mentenanta spatiilor verzi in concordanta cu prevederile 

art. 24; 

   i) proiectarea/renovarea/constructia infrastructurii scolare in concordanta 

cu prevederile art. 24 si 25; 

   j) sustinerea implementarii masurilor stabilite prin planurile manageriale 

ale unitatilor de invatamant. 

   Art. 22. - Comunitatea se poate implica in educatia privind schimbarile 

climatice si mediu prin: 

   a) implicarea unor profesionisti care isi prezinta proiectele: bucatari, 

nutritionisti, persoane active in economia „verde“ etc.; 

   b) facilitarea unor vizite ale elevilor (eventual insotiti de parinti) si ale 

profesorilor la: centre de reciclare, fabrici, statii de epurare a apei, centre 

de colectare separata si reciclare a deseurilor, ateliere de design local, in 

care sunt produse diferite obiecte din materiale reciclate, sere, ferme, gradini 



in care se realizeaza agricultura ecologica; 

   c) organizarea periodica a unor mese rotunde, a unor activitati de 

voluntariat pentru rezolvarea de situatii de conflict, risc sau urgenta induse 

de fenomene naturale, cu suportul specialistilor (de exemplu, politisti, 

jandarmi, pompieri, medici, psihologi etc.); 

   d) organizarea unor competitii de design care implica specialisti locali, de 

exemplu, pentru realizarea unor recipiente de colectare selectiva a deseurilor 

(atat exterioare, cat si interioare); 

   e) donatii sau alte contributii cu respectarea cadrului legal; 

   f) participarea la evenimente cu caracter public organizate de unitatea de 

invatamant. 

   Art. 23. - Operatorii economici se pot implica in activitatea „scolilor 

verzi“ prin demersuri precum: 

   a) crearea de comunitati de sprijin pentru scolile care vor realiza programe 

de investitii in infrastructura pentru eficienta energetica si sustenabilitatea 

cladirilor si a practicilor de consum in scoli; 

   b) burse scolare, implicarea in activitati de voluntariat, acordarea de 

sponsorizari sau donatii, in concordanta cu prevederile legale; 

   c) asigurarea conexiunii la internet si dotarea scolilor cu laboratoare 

inteligente/ateliere tehnologice destinate studiului interdisciplinar si 

integrat al stiintelor, tehnologiei, designului, ingineriei, artei si 

matematicii; 

   d) implementarea unor proiecte de monitorizare comparativa a calitatii 

aerului sau a consumului de apa si energie (a energiei produse/energiei 

consumate/energiei din surse neregenerabile economisite) din mai multe scoli. 

Acestea pot implica si realizarea unei platforme online in care sa fie 

prezentate rezultatele in timp real; 

   e) realizarea unor parteneriate pentru amenajarea unor gradini de legume, 

zarzavaturi, sere, solare sau gradini de pomi fructiferi in incinta sau pe 

terenurile scolii: cultivarea anumitor plante, legume si fructe pe terenurile 

scolii, in gradina scolii, in sere sau pe acoperisul „verde“ al scolii. 

    

  

Sectiunea a 4-a 

Componenta de infrastructura 
  
  

   Art. 24. - Din perspectiva infrastructurii, apartenenta unei scoli la 

categoria de „scoli verzi“ este determinata de respectarea urmatoarelor premise 

privind: 

   a) protejarea sanatatii si respectarea normelor de igiena; 

   b) ocrotirea mediului inconjurator si utilizarea sustenabila a resurselor 

naturale; 

   c) reducerea cantitatii de deseuri produse in cadrul unitatii de invatamant 

si colectarea separata a acestora; 

   d) integrarea, conservarea si valorificarea zonei verzi a terenului de 

amplasament in procesul educativ; 

   e) amenajarea peisagistica sustenabila; 

   f) economia de apa, energie si izolarea termica; 

   g) reducerea amprentei de dioxid de carbon; 

   h) reducerea emisiilor de substante poluante; 

   i) mobilitatea sustenabila; 



   j) utilizarea adecvata si extinsa a resurselor informatice, prin digitalizare 

la nivel de proceduri, practici si continuturi. 

   Art. 25. - Investitiile si dotarile in infrastructura unei „scoli verzi“, 

asigurate in fazele de proiectare/constructie/renovare, pot cuprinde 

urmatoarele: 

   a) spatii exterioare extinse, inclusiv locuri de joaca, spatii adaptate 

desfasurarii orelor de curs in aer liber, terenuri de atletism, piste si spatii 

verzi amenajate si dezvoltate, disponibile pentru elevi. Spatiile exterioare ale 

scolii, de exemplu locurile de joaca, trebuie sa fie „verzi“, inclusiv prin 

reducerea suprafetelor pavate si inlocuirea lor cu iarba/plante locale, usor 

adaptabile; 

   b) plante nontoxice/nonalergene integrate in interior, care purifica aerul, 

amplasate in sali de clasa si spatii comune, care acopera cel putin 1% din 

suprafata utila a cladirii; 

   c) sisteme permanente de filtrare sau colectare a apelor meteorice (de 

exemplu, sisteme vegetative de bioretentie, cisterne colectoare de apa de ploaie 

etc.), mecanisme de reducere a scurgerii apei din amplasamentul sau, consumarea 

apei proaspete cat mai eficient posibil (instalarea de unitati sanitare cu 

debite reduse de apa), precum si recuperarea, urmata de reutilizarea apei gri, 

in masura in care acest lucru este fezabil; 

   d) capacitate de stocare a apei pluviale instalata la fata locului; 

   e) materiale de constructii „verzi“ cu declaratii de mediu/ certificari, 

mochete si covoare cu continut redus de formaldehida, cu continut reciclat, 

vopsele din materiale naturale reciclabile, lavabile, lemn, piatra si adezivi cu 

continut redus de compusi organici volatili toxici, maximum 10 g/l compusi 

organici volatili (COV), sau cu continut aproape zero, maximum 1g/l COV etc.; 

   f) spatii verzi, gradini didactice, sere, care permit elevilor sa observe/sa 

se implice in evolutia dezvoltarii diferitelor specii de plante de la momentul 

cultivarii pana la stadiul de maturitate si in care se va folosi compostul 

rezultat din descompunerea aeroba a deseurilor alimentare; 

   g) gradini de legume, zarzavaturi, flori, pomi fructiferi, sere, ferme, 

tarcuri si custi pentru animale mici, sisteme de hranire pentru pasari, sere 

pentru fluturi; 

   h) materiale pentru amenajarea unor elemente in situl scolii: pavilioane, 

portice, foisoare, chioscuri, pergole, copertine, console, gradene, mici 

amfiteatre, platforme, scene, nise, tuneluri, tobogane, plase si alte structuri 

inovative. Regenerarea habitatului regional se va realiza atat in cadrul sitului 

scolii, cat si pe acoperisul „verde“ al scolii, in fatade „verzi“ sau in 

interior: sere, jardiniere, ghivece, pereti „verzi“; 

   i) spatii de depozitare pentru uneltele de gradinarit si zone pentru 

depozitarea frigorifica a legumelor si fructelor; 

   j) utilizarea de plante care nu necesita intretinere si irigare intensiva, 

precum si plante care sustin biodiversitatea; 

   k) laboratoare de stiinte ale naturii unde se observa si se realizeaza 

procese si fenomene naturale; 

   l) crearea unui spatiu sigur de parcare pentru biciclete si alte mijloace de 

deplasare nepoluante, suficient pentru minimum 30% din numarul de elevi; 

   m) asigurarea surselor de alimentare pentru mijloacele de deplasare 

nepoluante. 

   Art. 26. - Scoala verde“ implementeaza mecanisme de crestere a performantei 

energetice, care se poate obtine inclusiv prin: 

   a) imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantelor si a 



invelitorilor, precum si a altor elemente de anvelopa care inchid spatiul 

climatizat al cladirii; 

   b) introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor 

pentru prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire 

si a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare si climatizare, a 

sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv a sistemelor 

de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente 

si racordarea acestora la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz; 

   c) instalarea senzorilor de miscare pentru bateriile de apa menajera; 

   d) utilizarea surselor regenerabile de energie (prin panouri 

solare/fotovoltaice); 

   e) implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop 

imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (de 

exemplu, achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor 

inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie pentru 

asigurarea conditiilor de confort interior); 

   f) utilizarea, pe cat posibil, a luminii naturale pentru iluminarea unei 

cladiri, reducand astfel consumul de energie; 

   g) inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri 

de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, tehnologie 

LED, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice; 

   h) instalarea senzorilor de miscare si/sau crepusculari pentru sistemele de 

iluminat; 

   i) optimizarea calitatii aerului interior prin ventilatie mecanica cu unitati 

individuale sau centralizata, dupa caz, cu recuperare de energie termica pentru 

asigurarea necesarului de aer proaspat si a nivelului de umiditate, care sa 

garanteze starea de sanatate a utilizatorilor in spatiile in care isi desfasoara 

activitatea (instalarea de echipamente de ventilatie cu recuperare de energie, 

care ar putea reduce in mod eficient filtrarea contaminantilor din aerul 

exterior si care va imbunatati calitatea aerului interior). 

   Art. 27. - Cerintele/Criteriile privind infrastructura unei „scoli verzi“ in 

faza de exploatare pot fi: 

   a) masuri de imbunatatire continua a nivelului de sustenabilitate al 

cladirii; 

   b) sistem centralizat de monitorizare a calitatii aerului si a confortului 

termic in toate incaperile ocupate, precum si la nivel de cladire (prin retele 

de senzori); 

   c) sistem de monitorizare a consumurilor de energie, apa rece si apa calda 

ale cladirii; 

   d) colectarea separata a deseurilor pentru reciclare, reducerea deseurilor de 

hartie, eliminarea plasticului de unica folosinta; 

   e) recuperarea deseurilor organice pentru compost; 

   f) verificarea indicatorilor de calitate a apei potabile intr-un laborator 

acreditat, minimum o data pe an. 

  

Sectiunea a 5-a 

Impactul „scolilor verzi“ asupra mediului,  

rezultatelor invatarii si calitatii vietii 
  
   Art 28. - Scolile verzi“ au un impact pozitiv asupra mediului, cuantificat 

prin: 

   a) costuri de exploatare pentru energie si apa reduse cu minimum 20%; 



   b) colectarea selectiva a deseurilor pe minimum 4 fractii; 

   c) reducerea deseurilor nereciclabile cu minimum 50%; 

   d) servicii de nutritie sanatoasa disponibile pentru toti elevii; 

   e) suprafata de spatii verzi amenajate pentru activitati educationale si 

recreative; 

   f) existenta unui spatiu de parcare pentru biciclete cu o capacitate de 1 loc 

la 3 elevi; 

   g) ponderea resurselor de invatare electronice/digitale in totalul resurselor 

folosite in scoala este de minimum 50%; 

   h) existenta de kituri de masurare a poluantilor din atmosfera; 

   i) existenta unor aplicatii gratuite in scoli pentru a masura factorii 

poluanti; 

   j) reducerea deseurilor cu pana la 25%. 

   Art. 29. - Scolile verzi“ au un impact ridicat asupra rezultatelor invatarii, 

cuantificat prin: 

   a) implicarea directa in actiuni pentru protejarea mediului natural 

(individuale, de grup) echivalente cu 30% din numarul elevilor; 

   b) cresterea cu pana la 40% a starii de bine a elevilor si a profesorilor, 

estimata in baza feedbackului acestora; 

   c) organizarea de actiuni de sensibilizare a comunitatii pe tema schimbarilor 

climatice, organizate cu sau de catre elevi, de cel putin patru ori pe parcursul 

unui an; 

   d) implicarea personalului alaturi de elevi in cel putin doua actiuni anuale 

pentru mediu la nivelul scolii; 

   e) integrarea unor notiuni de mediu si schimbari climatice in disciplinele 

din trunchiul comun (cel putin 10% din activitatile de predare-invatare-evaluare 

anuale prevazute in planurile de lectie); 

   f) implementarea a cel putin doua discipline optionale specifice, pe nivel de 

invatamant, cu tematica relevanta pentru schimbarile climatice si mediu in plus 

fata de Educatia pentru viata din trunchiul comun; 

   g) implementarea a cel putin unei discipline optionale integrate cu tematici 

relationate cu Educatia pentru dezvoltare durabila/Educatia ecologica; 

   h) inlocuirea manualelor si a auxiliarelor tiparite cu materiale in format 

digital; 

   i) digitalizarea proceselor administrative de la nivelul scolii; 

   j) elaborarea de resurse care pot fi incarcate pe platforme online dedicate 

profesorilor si elevilor, pentru a sprijini educatia privind schimbarile 

climatice si de mediu; 

   k) minimum 50% dintre elevi iau parte la actiuni de voluntariat pentru 

protejarea mediului, refacerea florei si faunei, impaduriri si crearea de spatii 

verzi; 

   l) minimum 30% dintre elevi se implica activ in grupuri locale pentru 

conservarea vietii in comunitatea lor; 

   m) completarea ofertei curriculare a scolii cu cel putin doua programe 

educationale nonformale pe an, oferite de organizatii din societatea civila sau 

din mediul economic. 

   Art. 30. - Scolile verzi“ au un impact crescut asupra calitatii vietii, 

cuantificat prin: 

   a) numarul de proceduri de curatenie si igienizare a spatiilor interioare si 

exterioare, fiind evitate substantele periculoase, toxice sau nocive pentru 

mediu, pentru asigurarea unui mediu interior mai curat, mai sanatos si mai sigur 

in scoala pentru elevi; 



   b) numarul de programe si servicii pentru o buna nutritie si activitate 

fizica; 

   c) numarul de gradini si sere in care se cultiva legume si fructe, pentru 

imbunatatirea nivelului alimentatiei in acest tip de scoala, mai ales in 

unitatile de invatamant in care functioneaza deja cantine; 

   d) solutii de atenuare a zgomotului interior si exterior; 

   e) modalitati identificate pentru asigurarea confortului fiziologic - aer 

proaspat respirat de elevi in perioada in care participa la activitati scolare 

si extrascolare desfasurate in incinta unitatilor de invatamant; 

   f) numarul de cursuri de formare pentru responsabilii din unitatea de 

invatamant pe tema evitarii utilizarii pesticidelor si altor substante nocive in 

procesele de curatenie si intretinere a spatiilor scolii; 

   g) trecerea la sisteme de incalzire din surse regenerabile; achizitia de 

lampi solare; 

   h) dezvoltarea infrastructurii de alimentatie scolara care promoveaza meniuri 

si optiuni alimentare sanatoase; 

   i) facilitarea accesului la biciclete in regim de imprumut pentru elevii 

scolii; 

   j) activitati practice desfasurate cu utilizarea unor echipamente de 

protectie pentru elevi, profesori, familii implicate si voluntari, a unor 

echipamente si accesorii destinate incurajarii mersului pe jos, cu bicicleta sau 

cu alte mijloace de transport nepoluante, a unor harti ale cartierului pentru 

stabilirea unor rute personalizate, a unor veste si banderole reflectorizante 

etc. 

 


