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Către Casa Corpului Didactic Cluj 
 
 
Subsemnatul Radu Rusu în calitate de președinte al Asociației EcoStuff România, asociație non-guvernamentală și 
non-profit din România, înregistrată la Registrul Național al ONG 1306/A/2012, cod de înregistrare fiscală 
30178841, vă rog sa ne sprijiniți în organizarea Concursului Național de Educație Ecologică și Colectare Selectivă 
”Școala Zero Waste” editia 2015. 
 
Vă rugăm să trimiteți către școlile cu clase I-VIII din județul pe care îl reprezentați o adresă care să-i anunțe că au 
început înscrierile în  Școala Zero Waste și că pot Câștiga o TABLA INTERACTIVĂ! Ultima zi de înscrieri este 28 
Martie. 
 
Detalii despre inscriere pot fi găsite aici - http://ecostuff.ro/scoala-zero-waste-2015/ 
 
“Școala Zero Waste” este un concurs de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din 
învățământul primar și gimnazial (clasele I – VIII) din România. Perioada de desfășurare a competiției este 20 
Aprilie – 29 Mai.  
 
La ediția anterioară au participat 108 școli din 33 de județe, concursul fiind câștigat de Școala Gimnazială Sf. 
Nicolae din Târgu-Jiu. Numărul elevilor împlicați a fost de 4674 elevi. 
 
Vor fi premiati atat elevii (laptop, bicicleta, tableta, aparat foto etc.) si scolile (tabla interactiva, videoproector, 
calculator etc.) cele mai implicate, cat si cei mai dedicati profesori (tableta). 
 
Școlile și clasele participante vor fi încurajate să organizeze sesiuni de training și workshopuri de educație 
ecologică, precum și acțiuni de ecologizare și informare în comunitățile în care trăiesc. Toate acestea le vor aduce 
puncte care contează în stabilirea clasamentului final și a câștigătorilor. 
 
Prin intermediul acestui concurs vom susține educația ecologică și vom întări obiceiul colectării selective începând 
cu vârsta la care copiii și tinerii își formează valori și deprinderi pe care le vor avea tot restul vieții. Participarea 
elevilor la Concursul de colectare selectivă le dă posibilitatea să contribuie la protejarea naturii și reducerea 
poluării și în același timp să concureze pentru câștigarea premiilor puse în concurs. 
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