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1 MINISTERUL 
'i EDUCAŢIEI 

~ NAŢIONALE 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat adresa cu Nr. 152 /AS/22.04.2013 transmisă de către MINISTERUL 
EDUCAŢIEI NAŢIONALE, DIRECŢIA GENERALĂ, EDUCA ŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT 
PARCURSUL VIEŢII şi înregistrată la INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ cu Nr. 484 din 
24.04.2013, referitoare la invitaţia Municipalităţii Amman- Iordania adresată elevilor români de a 
participa la tabăra internaţională de vară "Creştem în Iordania". 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL, 

Prof. Georgică BE:Ji(i?~~~~~.A Inspector şcolar de specialitate, 

Pro~ŢĂ 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

INSPECTORATULŞCOLARJUDEŢEAN 

În atenpa: Inspectorului Şcolar General 

În urma adresei Ministerului Afacerilor Externe înregistrate la Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu nr. 152/DGRI/19.032013, referitoare la invitaţia Municipalităpi Amman- Iordania 
adresată elevilor români de a participa la tabăra internaponală de vară "Creştem in Iordania", 
Direcţia Generală Educaţie şi· Învăţare pe Tot Parcursul Viepi vă infonnează: 

• perioadele destinate acestei tabere sunt: 22-27 iunie 2013, 29 iunie- 4 iulie 2013; 

• echipajul participant este format din 5 elevi ( cu vârste cuprinse între 9 - 13 an~ şi 
un cadru didactic însoţitor; 

• cheltuielile de cazare, masă şi transport intern sunt suportate de organizatori, 
urmând ca transportul internaţional să revină participanţilor; 

• pentru informaţii suplimentare, datele de contact ale organizatorilor sunt: număr 
de telefon: +962 (6) 4636 111 şi adresă de email: info@ammancity.gov.ro; 

• se impune consultarea indicaţiilor de călătorie furnizate de Ministerul Afacerilor 
Externe pe site-ul oficial: www.mae.ro. 

În acest sens, vă. solicităm ,să diseminaţi infonnapile referitoare la această marufestare la nivelul 
unităţilor de învăţământ. In cazul în care există solicitări pentru participarea la tabăra internaţională de vară 
"Creştem în Iordania", vă rugăm să transmiteţi coordonatele echipajului (unitatea de învăţământ de 
provenienţă, numele şi prenumele participanţilor, datele de contact) şi perioada pentru care optează la 
următoarele adrese de email: rodica,cherciu@lmedu.edu.ro, rddcherciu@gmail.com, până la data de 15 
aprilie 2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Liliana PREOTEASA 

;/tie-~ INSPECTOR GENERAL, 
Rodica Diana CHERCIU 


