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„Un tânăr educat, un mediu mai curat” 

 

  

  

 Dacă vom înţelege cu  toţii că trebuie să 

luăm în  serios protecţia mediului şi că un mediu             

înconjurător sănătos e un drept important al        

fiecăruia, de care avem mare nevoie şi pe care    

trebuie să îl apărăm, va fi mai uşor să se facă cele 

de trebuinţă acum. Dacă mai amânăm, riscăm şi 

atunci vom ajunge să simţim fiecare ce înseamnă 

să nu ai un mediu  curat. 

 

Educaţia pentru mediu are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii, poate ajuta oamenii să 

câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi valori de care au nevoie pentru a gospodări eficient    

resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru  menţinerea calităţii mediului. 

Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume condusă de interese      

materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism şi să fim convinşi că, începută 

de la cea mai fragedă vârstă, educaţia  ecologică are mari şanse. 

Ce nimeni nu poate contesta este faptul că omul afectează mediul în fiecare clipă într-o 

multitudine de feluri, unele mai dăunătoare decât altele. Un alt adevăr este acela că aşa cum putem 

să stricăm, murdărim, tăiem putem foarte bine să şi reparăm, curăţăm, plantăm, într-un cuvânt să 

ajutăm natura. Şi aici se ajunge la întrebarea ”Dacă nu noi, atunci cine?”. Noi toți trebuie să         

înţelegem şi să acceptăm că, oricâtă matematică, fizică, chimie ar şti un absolvent, orice talent   

economic şi spirit de iniţiativă ar avea, toate devin inoperabile şi inutile dacă trăim o viaţă precară 

într-un mediu alterat, sau dacă ne sufocăm progresiv într-un mediu căruia nu mai avem ce-i face.  

 La aceeași concluzie au ajuns și profesorii din catedra de protecția mediului de la            

Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, așa că au luat inițiativa și au demarat un proiect prin care   

și-au propus să promoveze educația pentru mediu în rândul tinerilor.  
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Sub sloganul „Un tânăr educat, un mediu mai curat”, în data de 26 noiembrie 2015, au 

debutat activitățile din cadrul proiectului inițiat de către d-ra. Elena Gabriela Dascălu,              

organizatorii, invitându-i și provocându-i pe elevii liceului nostru la un concurs de desene și    

postere prin care să-și exprime viziunea personală asupra problemelor de mediu. 

Dacă la prima activitate a proiectului, elevii și-au exprimat dorința de a proteja mediul 

înconjurător prin desen și prin postere, pe care ulterior le-au prezentat în fața publicului, arătând 

astfel că știu să-și susțină și să-și  argumenteze ideile, la cea de-a doua activitate, din data de 25 

februarie 2016, ei au trebuit să demonstreze mai mult, și anume faptul că știu să selecteze         

informațiile, să utilizeze mijloacele multimedia și să creeze o prezentare Power Point despre tema 

propusă: Ziua Mondială a Zonelor Umede. La ambele activități ale proiectului, efortul elevilor a 

fost apreciat de către juriul format din conducerea liceului, prof. Mariana Gabriela Dascălu și 

prof. Mihaela Pîslaru, consilier educativ, prof. Cătălina Corhăneanu, prof. Cristian Ilie și invitatul 

din partea Ocolului Silvic Horia. Toți participanții au fost felicitați și recompensați cu diplome. 

Activitățile propuse sunt variate și valorifică nu numai capacitatea elevilor de a se         

documenta pe marginea unei teme propuse. Ele sunt o adevărată provocare pentru toți             

participanții, deoarece elevii trebuie să selecteze informația, să o integreze într-o manieră            

personală și să o prezinte în fața unui public. Activitățile de acest tip dezvoltă anumite               

competențe și, ca urmare, au un potențial formativ deosebit, ele îmbinând conținutul                      

informațional, cu imagini, fotografii și grafică, deci valorifică și zona esteticului. 

Proiectul face parte din Calendarul Județean al Activităților Educative 2016, a fost inițiat 

și organizat de membrii catedrei de protecția mediului și este coordonat de d-ra prof. Elena              

Gabriela Dascălu. Acesta se derulează pe parcursul întregului an școlar în parteneriat cu              

Inspectoratul Școlar al Județului Neamț și Ocolul Silvic Horia și se adresează elevilor de la              

profilul protecția mediului îndeosebi, dar și celor de la profilul materiale de construcții. 

Organizatorii și-au propus ca prin activitățile din cadrul acestui proiect să valorifice                 

potențialul creativ al elevilor pe baza cunoașterii și înțelegerii importanței protejării mediului   

înconjurător. 

Scopul proiectului este de a oferi programe educaționale care promovează relații durabile 

între copii, să stimuleze dorința de protejare a naturii în rândul elevilor și să formeze un                   

comportament corect și demn față de mediul înconjurător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Cătălina Corhăneanu 
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Educația ecologică 
 

 Ecologia, ca ştiinţă, s-a dezvoltat foarte mult în ultimul sfert de veac, și începe să         

intereseze tot mai mulți cititori atât din domeniul științelor naturii cât şi al  ştiinţelor sociale. 

 Problemele majore care frământă omenirea în prezent, cu privire la alimentaţie, creşterea 

populaţiilor umane, poluarea, criza energetică, productivitatea ecosistemelor, protecţia şi              

amenajarea mediului, reprezintă numai o parte din preocupările contemporane la care ecologia 

trebuie să–şi spună cuvântul. Este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru tot ce 

îl înconjoară, pentru ca el să devină conştient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei. 

 Mediul înconjurător este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, 

solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice şi anorganice, precum şi      

fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, 

valorile    materiale şi spirituale. 

  În vederea însuşirii unei concepţii ecologice unitare, este necesară educarea maselor, dar 

în special a tinerei generaţii. Şcoala, alături de alte instituţii educative şi formative, vine să îşi 

asume un rol fundamental în realizarea dezideratelor educaţiei pentru mediu şi pentru dezvoltare 

durabilă. Educaţia pentru mediu trebuie să ajute tânăra generație să înţeleagă influenţa                    

comportamentului omului asupra calităţii mediului. Ea se bazează pe cunoştinţe referitoare la     

sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul responsabilităţii,        

sistemul de valori, atitudini necesare construirii unei societăţi durabile. Ea oferă oportunitatea   

dezvoltării capacităţilor de concentrare, exprimare verbal cursivă, coerentă, expresivă, dezvoltarea 

imaginaţiei, a operaţiilor gândirii, a capacităţii de rezolvare de probleme, de analiză a datelor 

ş.a.m.d, bazându-se pe o largă interdisciplinaritate. 

 Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie,       

fizică, geografie, chimie,etc.) şi cele umaniste (legate de sistemele sociale: sociologie, psihologie, 

istorie, etc.), în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă 

nu sunt strâns legate de activităţi practice. 

 Prin proiectul "Un tânăr educat, un mediu mai curat", proiect inițiat și organizat de          

membrii catedrei de protecția mediului și coordonat de profesor Elena Gabriela Dascălu, ne       

propunem conștientizarea tinerei generații cu privire la necesitatea schimbării comportamentului 

uman în vederea protejării mediului în care trăim. Au fost organizate activităţi diverse, cu caracter      

ştiinţific, artistic, instructiv-educativ, activităţi care să promoveze ideea că: educaţia   ecologică are 

un caracter interdisciplinar şi constituie unul dintre obiectivele care se regăsesc la toate                

disciplinele de învăţământ. 

          Starea mediului înconjurător, depinde de fiecare dintre noi, şi ne afectează în mod direct   

viaţa şi sănătatea. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea    

fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă     

curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Conştientizarea         

oamenilor este primordială şi trebuie ca educaţia să înceapă de la cele mai fragede vârste şi să   

continue pe tot parcursul vieţii. În educaţia tinerei generaţii stă viitorul nostru!       

               Director adj. Prof. Mihaela Pîslaru 
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Dacă-mi este permis... O RECOMANDARE! 
 

Deși suntem la început de vară, pentru noi, cei care conviețuim în această școală, personal 

didactic și elevi, se apropie momentul în care vom număra bobocii (proverbul ne spune că bobocii 

se numără toamna, dar în învățământ viața curge într-un ritm mai alert, mai vioi, un factor decisiv 

în acest sens fiind entuziasmul caracteristic tinereții majorității actorilor educației, respectiv            

elevii), adică vom evalua rezultatele muncii depuse de fiecare dintre noi. Ne vom bucura sau         

întrista atunci când vom afla mediile obținute, sau când vom fi nominalizați la festivitatea de    

premiere pentru cea mai mare medie, sau pentru rezultate deosebite la concursuri școlare, sau.... 

Privind dincolo de zidurile statisticilor cuantificate în medii, procente de promovabilitate, 

absenteism, ierarhii, care nu pot decât să ne dezumanizeze, trebuie să descoperim dacă am adăugat 

ceva la edificiul personalității noastre, dacă ne-am înălțat spiritual și sufletește, dacă ne-am          

antrenat perseverența, dorința de a face un lucru din ce în ce mai bine, sau să trăim bucuria de a 

putea fi de folos unui/unor coleg/colegi/apropiați. 

Într-un astfel de registru de repere atitudinale vreau să încadrez activitățile desfășurate în 

cadrul proiectului „Un tanar educat un mediu mai curat‖. 

La propunerea inițiatorilor proiectului, am avut plăcerea să particip la activitățile            

desfășurate în calitate de membru al juriului, ocazie cu care am perceput dăruirea profesorilor și 

implicarea elevilor participanți,  materializate în prezentări power point, afișe, postere, acțiuni de 

ecologizare și plantare de puieți în parteneriat cu Direcția Silvică Neamț/ Ocolul Silvic Horia. 

În încercarea de a identifica latura formativă a acțiunilor organizate, gândul mi s-a dus la 

un film de animație de scurt metraj, al cărui mesaj se potrivește de minune cu scopul unui astfel de 

proiect, intitulat ―L'homme qui plantait des arbres‖ (―Omul care planta copaci‖). 

Filmul are ca și scenariu o frumoasă povestire a scriitorului francez Jean Giono, publicată 

în anul 1953. Regizorul Frédéric Back a citit povestea în revista Le Sauvage în anul 1974, 

marcându-l profund în orientarea ecologistă pe care a avut-o ca membru în Organizația Contra    

Poluării din Franța, plantând el însuși circa 30.000 de puieți de arbori. În anul 1987 reușește să 

ecranizeze narațiunea sub forma unei animații, în lectura marelui actor Christopher Plummer, care 

s-a bucurat de un succes răsunător încununat cu un premiu Oscar pentru film de scurt metraj în 

anul 1988. Este un film motivațional, despre un om simplu, pe nume Eleazard Boufier care pe 

parcusul a circa 35 de ani a plantat semințe de arbori reușind să împădurească o zonă aridă, film 

care a avut un impact puternic asupra a milioane de oameni, generând un puternic curent ecologist. 

Vă recomand să vizionați acest filmuleț de circa 30 de minute, care are potențialul de a     

încolți, dacă îi acordăm atenția cuvenită, ca o sămânță în sufletele noastre.  

Prof. Cristian Ilie 
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Parteneri  în proiect 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la colaborarea dintre Ocolul Silvic HORIA şi Colegiul Tehnic „Petru Poni”,       

ambele instituţii având sediile în municipiul Roman, în cadrul parteneriatului pentru proiectul                 

„ Un tânăr educat - un mediu mai curat”, putem afirma că am avut o colaborare fructuoasă în toate 

activităţile desfăşurate în acest an şcolar, prin participările la programele educaţionale care          

promovează relaţii durabile între elevi şi mediul înconjurător, cum ar fi prezentarea în linii          

generale a activităţii Ocolului Silvic HORIA, participarea la acţiuni de plantare de arbori, de     

ecologizare a unor zone verzi  de pe raza municipiului Roman. 

 Având în vedere că la această dată pădurile proprietatea publică a statului sunt certificate 

FSC, în sensul că deţinem atestatul privind calitatea managementului forestier acordat de o firmă 

acreditată la nivel internaţional, Woodmark Soil Association, grija şi respectul faţă de această      

resursă pe care ne-o oferă gratuit mama natură – pădurea, va trebui să ne preocupe în permanenţă 

pe fiecare dintre noi . 

 

 

 

 

 

ȘEF OCOL, 

Ing.  Dan Toderiţă 
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 ―U n  t â n a r  e d u c a t ,  u n  m e d i u  m a i  c u r a t  ! “  

  P r o i e c t  e d u c a ț i o n a l   

Motto: „A înțelege natura, înseamnă a înțelege viitorul” 

 

 Suntem pe zi ce trece mai schimbați, obosim mai repede, ne îmbolnăvim mai ușor,       

stresul este tot mai apăsător. Descoperim zboruri spre alte lumi, devieri ale civilizației, 

natură ,,rănita‖ de mâna si mintea omului. Planeta verde, până mai ieri a devenit o întindere       

imaculată, care azi se zbate sub povara nepăsării noastre. 

 Proiectul ,,Un tânăr educat un mediu mai curat―a fost realizat astfel încât să formeze, atât 

la nivelul elevilor, cât și la nivelul adulților, o concepție sănătoasă asupra vieții, ce corespunde re-

alitații imediate și de perspectivă. 

 În desfasurarea acestui proiect, am avut ca scop principal să îi determinăm pe elevi a fi 

mai conștienți de faptul că un mediu înconjurător sănătos și cât mai puțin poluat depinde de fiecare 

dintre noi. 

 Activitățile propuse urmăresc stimularea unui comportament ecologic în spiritul          

normelor europene, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viață       

ecologice, economice, sănătoase și durabile prin întreținerea unui ambient curat, dezvoltarea       

capacitații de comunicare și de asumare a responsabilitații față de propria persoană, comunitate, 

ambient și natură. 

 Prin proiectul derulat ne-am propus să găsim soluții optime pentru conștientizarea        

elevilor in prevenirea si rezolvarea problemelor de mediu, consilierea unor deprinderi de viață care 

reduc impactul negativ asupra mediului, precum și promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a     

mediului înconjurător . 

 Activitățile din proiect au urmărit formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice și a           

comportamentului ecologic. Obiectivele principale au presupus implicarea activă a elevilor în    

acțiuni de îngijire și protejare a mediului, formarea și dezvoltarea unei constiințe ecologice pe care 

să o transpună în practici ecologice, înțelegerea corectă a relațiilor om - mediu înconjurător și a   

interdependenței dintre calitatea vieții și calitatea mediului înconjurator . 

 Un aspect foarte important al acestui proiect a fost acela că elevii au fost foarte receptivi 

la ideile si activitațile noi și au venit cu idei proprii pe care le-au pus în practică cu rezultate           

deosebite . 

                                                                                                           Coordonator proiect, 

                                                                                                       Prof. Elena Gabriela Dascalu  
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        Rezultatele elevilor Colegiului Tehnic “Petru Poni”  

la concursurile școlare din domeniul ecologie și protecția    

mediului 

 
 

 Pentru formarea unor atitudini necesare înțelegerii relațiilor dintre om și natură trebuie 

să îi educăm pe elevi în vederea cunoașterii, înțelegerii, apărării, îmbunătătirii mediului           

înconjurător,  pentru a avea condiții mai bune de viată într-un mediu mai curat.  

 Profesorii și elevii de la profilul « resurse naturale și protecția mediului » au demarat 

acest proiect cu câteva activități antrenante precum : întreținerea spațiilor verzi din școală,      

plantarea de copaci și flori, îngrijirea acestora, concurs de desene și postere tematice, sărbătoarea 

Ziua Zonelor Umede, participarea la Simpozionul « Pământul, pădurea, viața » și, în colaborare 

cu Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Iași,  participarea la Simpozionul 

―High School Science Projects .  

 În activitățile de plantare de puieți și flori  în data de 21-22.03.2016   am avut ca partener 

Ocolul Silvic Horia.  

 Pe lângă scopul ecologic al proiectului s-a urmărit valorificarea și dezvoltarea             

potențialului de creativitate al elevilor și dezvoltarea capacității de exprimare liberă a unor idei și 

opinii proprii.  

 La activitățile proiectului au participat câte două clase pe nivel de studiu  astfel :      

clasele IX C, IX D, X C, X D, XI B, XI C.  

 La concursul de desene și postere desfășurat  în data de  26.11.2015 a fost foarte dificilă          

departajarea lucrărilor elevilor dar, după deliberare, juriul a acordat două premii I pentru elevii 

claselor a X a C și a XI a C, patru premii II pentru echipele claselor IX C, X C, IX D, XI B, două 

premii III pentru elevii clasei a XI a B și mențiuni pentru elevi ai claselor X D și XI B.  

 La activitatea dedicată Zilei Mondiale a Zonelor Umede desfășurată pe 26.02.2016,      

decalată datorită vacanței intersemestriale, câștigătoare au fost două eleve din clasa a Xa D,       

premiul al II lea fiind obținut de elevi de la clasele IX D și XI B, premiul al III lea de elevi de la 

IX C iar mențiuni elevi ai claselor XI C și X C.  

 La simpozionul « Pământul, pădurea, viața » organizat de Colegiul Tehnic 

« Danubiana » în ziua de 18.04.2016, elevii noștri au obținut atât la secțiunea desene și            

fotografii, cât și la PPT - uri locurile de pe podium, participând 26 de elevi alături de 6 elevi ai 

Liceului Teologic « Episcop Melchisedec » și de 20 de elevi ai școlii gazdă.  

 La Iași a participat  eleva Claudia Dornescu din clasă a XI a  B cu o lucrare de laborator 

din domeniul conductometriei, obținând experiență și doar diplomă de participare.  

 Scopul propus de colectivul de profesori coordonatori a fost atins iar elevilor participanți 

le-au plăcut activitățile desfășurate, urmând ca în anul școlar viitor să propunem alte activități, 

care sperăm să se bucure de acelaşi succes.  

 Mulțumim partenerilor, sponsorilor, colegilor și elevilor implicați în proiect! 

   Prof. Claudia Şugaru și echipa de proiect  
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PĂDUREA - CAPITAL NATURAL  

Un vechi proverb indian spune : 

"“Doar după ce ultimul copac a fost doborât,  

  Doar după ce ultimul râu a fost otrăvit, 

  Doar după ce ultimul peşte a fost prins,  

  Doar atunci veţi realiza că banii nu pot fi mâncaţi.” 

 

 

Aşa se adresează, prin glasul unui înţelept, un neam de pe acest Pământ, întregii omeniri. 

Îndemnul la cumpătare, nevoia de a proteja ceea ce natura ne-a oferit este vitală, deoarece pădurea 

înseamnă: aer respirabil, apă chiar şi în deşert, adieri de vânt nu furtuni şi uragane, biodiversitate. 

În dezvoltarea societății omenești trei au fost și sunt factorii de progres: capitalul uman 

(forța de muncă), capitalul economic (mijloacele de producție) și capitalul natural (resursele 

naturale utilizate). Pădurea ca și alte ecosisteme terestre și marine constituie capitalul natural 

regenerabil spre deosebire de alte resurse, cum sunt diferitele minerale, care constituie capitalul 

natural neregenerabil. 

Capitalul natural regenerabil este deosebit de important pentru dezvoltarea societății pentru 

că nu se epuizează dacă este corect folosit și gestionat asigurându-se conservarea și regenerarea lui 

continuă. Capitalul natural regenerabil este important și pentru că face parte din mediul de viață al 

omului, de starea lui depinzând caracteristicile acestui mediu, favorabilitatea lui pentru viață și 

activitatea societății. Acest lucru se referă în primul rând la pădurea care, în calitate de capital 

natural regenerabil, este existențială pentru societatea omeneasca datorită funcțiilor ei multiple de 

creare și protecție a mediului, cât și pe linie de furnizare de bunuri. 

Pădurea, din punct de vedere ecologic, este un ecosistem constituit dintr-o biocenoză 

edificată de populații de arbori crescuți în masiv și de alte populații de organisme precum și din 

stațiunea pe care aceasta o ocupă, toate legate printr-un permanent schimb de materie, de energie si 

de informație. 

Înainte de formarea societății umane pădurile planetare ocupau o suprafață de circa 8 

miliarde hectare, adică aproximativ un sfert din suprafața uscatului. Pădurile formau 8 mari 

biomuri zonale – biomul pădurilor ecuatoriale, câte două biomuri ale pădurilor tropicale, ale 

pădurilor subtropicale și ale pădurilor temperate, precum și biomul pădurilor boreale. 

Prin defrișări continue care nu au încetat nici acum, suprafața pădurilor a ajuns în prezent la 

3,869 miliarde hectare, s-a redus deci cu peste 50%. A scăzut mult suprafața pădurilor tropicale, 

subtropicale și temperate. Pe suprafețe mari s-au păstrat încă pădurile ecuatoriale și cele boreale, 

zone cu climate puțin favorabile activităților umane. Cele mai multe păduri s-au păstrat în Asia, 

Africa, America de Nord, Centrală și de Sud. Europa, fără Siberia, mai are doar circa 330 milioane 

hectare . Pe continentul european cele mai multe păduri sunt în Rusia (140 mil. ha) urmată de 

Suedia (27 mil. ha) , Finlanda (22 mil. ha). 

România, cu cele 6,34 milioane hectare de pădure, se află pe locul 11 ca suprafață 

forestieră. România are un grad de împădurire de numai 26,7% ocupând în acest sens locul 25 

printre țările europene. Dar fondul forestier al României este neuniform repartizat - 58,5%  aflându

-se la munte, 32,7% la dealuri si numai 8,8% la câmpie. 
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Reducerea suprafeței pădurilor a avut ca urmare profunde schimbări în mediul de viață a 

întregii planete, în special la nivel regional, dar a determinat și o reducere accentuată a volumului 

bunurilor produse de pădure, îndeosebi a lemnului. Cele mai mari dezastre ecologice, provocate de 

defrișarea pădurilor s-au produs și se produc în China, India, iar în ultimele două secole și în 

America de Nord și Europa. 

 Pădurea îndeplineşte mai multe funcţii: 

Geochimică: Contribuie la circuitul elementelor chimice în natură. Datorită pigmentului 

verde numit clorofilă, prin fotosinteză, în cadrul procesului de hrănire furnizează oxigen

(aproximativ 2/3 din oxigenul consumat de oameni, animale, microorganisme, industrie, 

agricultura, este preluat din atmosfera, fiind furnizat de arbori şi arbuşti) şi absoarbe dioxid de 

carbon (pe care îl stochează în masa lemnoasă alături de alte elemente chimice preluate din sol). 

La nivelul frunzei, prin procesul de fotosinteză, este captată energia solară şi transformată în 

energie stocată chimic. 

Funcţie antierozională: Rădăcinile arborilor fixează solul, mai ales pe terenurile în pantă, 

micşorând probabilitatea de producere a alunecărilor de teren şi a prăbuşirilor; împiedică 

degradarea solurilor prin sărăturare sau înmlăştinire. 

Funcţie hidrologică: Frunzişul arborilor reţine 40-50% cantitatea de precipitaţii; rădăcinile 

arborilor afânează solul care poate reţine o cantitate mai mare de apă; pădurea păstrează nivelul 

ridicat al apei în sol şi calitatea apelor subterane (captările de ape, forajele sunt în zone                     

împădurite); reduce riscul de producere a inundaţiilor. 

Funcţie climatică: În funcţie de speciile de arbori, de înălţimea şi densitatea lor, pădurea 

moderează regimul temperaturilor; datorită evapotranspiraţiei intense, deasupra pădurii se crează 

un curent de aer umed, ascendent, care sporeşte nebulozitatea; se modifică repartiţia precipitaţiilor 

şi creşte local umiditatea; reduce viteza vântului; păstrează un timp mai îndelungat stratul de      

zăpadă: diminuează cantitatea de radiaţie ajunsă la sol deoarece o absoarbe în procesul de    

fotosinteză.  

Funcţia biologică/ecologică : Constituie izvoare de biodiversitate. 

Permite perpetuarea speciilor şi conservarea genofondului. Numeroase specii de plante şi 

animale au dispărut datorită defrişării pădurilor sau datorită incendiilor.  

Pădurile oferă adăpost şi  sursă de hrană. Permit păstrarea unor medii naturale, aici 

formându-se cele mai numeroase şi mai complexe lanţuri trofice . 

Funcţie antipoluantă/sanitară: În cadrul procesului de fotosinteză, 1 ha de pădure 

absoarbe anual, circa 16 tone CO2 şi produce 30 tone O2. Arborii reţin şi praf, alte gaze poluante 

(oxizi de sulf, oxizi de azot, compuşi ai plumbului) provenite de la industrie sau de la transporturi.  

Educativă/știinţifică: Ecosistemele forestiere, în special codrii seculari/pădurile virgine, 

au calitatea de model de adaptare la variaţia factorilor de mediu pe termen lung, prin corecta       

dimensionare a funcţiior şi structurare funcţională: lanţuri trofice complexe şi lungi, reînoirea 

componentelor populaţiilor, flexibilitatea cenotică. Genofondul valoros permite înfiinţarea de arii 

naturale protejate, favorizând protecţia speciilor de plante şi animale rare, endemic sau ameninţate 

cu dispariţia. Pentru generaţiile viitoare, codrii seculari şi pădurile virgine din România constituie 

un martor istoric a ceea ce au fost pădurile de altădată din zona temperată. 

 



 12 

Estetică/peisagistică şi recreativă: Pădurile rup monotonia peisajului lipsit de vegetaţie 

forestieră. Terenurile degradate datorită mineritului, depozitării de deşeuri, terenurile afectate de 

eroziune, sunt reabilitate prin împădurire. În regiunile temperate, în funcţie de anotimp, pădurile 

oferă un peisaj mereu în schimbare. Culorile pe care le îmbracă, liniştea, aerul nepoluat, peisajul 

sunt motive suficiente pentru a atrage turişti. 

Socio-economică: Pădurea oferă numeroase resurse regenerabile dacă sunt exploatate 

durabil: ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale.  

Statisticile îngrijorătoare pentru mediul înconjurător arată ca în ultimii 20 de ani, în 

România, au fost defrișate aproximativ 200.000 de hectare de pădure. Munții Vrancei, Munții 

Rodnei, Valea Trotușului, Valea Tazlăului, Valea Nehoiului au fost despădurite aproape în 

întregime.   

   Efectele despăduririlor sunt:                      

 eroziunea solului și, implicit, scăderea fertilității lui; 

 inundațiile și alunecările de teren; 

 creșterea concentrației CO2 atmosferic și scăderea 

concentrației de O2; 

 reducerea precipitațiilor prin scăderea cantității de apă din 

atmosferă rezultată din transpirația plantelor; 

 creșterea frecvenței și intensificarea vânturilor datorită absorbției căldurii de către terenurile 

defrișate, care generează diferențe de temperatură; 

 dispariția multor specii de plante și animale care populează pădurile. 

 Multe din pădurile lumii sunt deja distruse, deci este imperios necesar să protejăm ce    

ne-a mai rămas. Cu toate acestea, industria transformă fără oprire pădurile în produse de unică 

folosință, care ajung la coşul de gunoi – în timp ce numeroase specii sunt amenințate cu dispariția, 

traiul comunităților care depind de bunăstarea pădurii sunt distruse iar schimbările climatice 

globale sunt din ce în ce mai accentuate. 

 Pentru a le putea proteja, atât oamenii, cât şi politicienii şi companiile trebuie să înțeleagă 

importanța vitală pe care pădurile o au pentru evoluția noastră ca oameni şi pentru întregul 

ecosistem. 

 Propuneri pentru protejarea pădurilor  : 

 Educarea și informarea acelor oameni a căror decizii influențează direct sau indirect soarta 

pădurilor ; 

 Ridicarea gradului de conştientizare a publicului în legătură cu efectele tăierii ilegale și   

masive a pădurilor; 

 Schimbarea   mentalităţii   că  funcţia   primară   a pădurii   este furnizarea de lemn; 

 Responsabilizarea întregii populaţii pentru conservarea regiunilor forestiere; 

 Crearea unei atitudini responsabile faţă de mediu ; 

 Să nu tăiem copacii, pentru că reprezintă viaţa noastră şi a animalelor; 

 Să nu facem focul, pentru că intoxicăm mediul înconjurător; 

 Să nu aruncăm gunoaiele şi ambalajele,  ca să încercăm să păstrăm un mediu cât mai curat. 

Prof. Ungureanu Doina  

C.T.”DANUBIANA”- Roman 
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“Un tânăr educat, un mediu mai curat!” 

Concurs de desene şi postere 
 

 În cadrul proiectului "Un tânăr educat, un mediu mai curat!", elevii Colegiului ―Tehnic 

Petru Poni‖ Roman sub îndrumarea profesorilor, au încercat prin intermediul artei, adică prin 

creerea de postere si desene, să-şi exprime opinia, dar mai ales sentimentele asupra a tot ceea ce se 

întâmpla cu mediul înconjurător. În acest mod profesorii au putut descoperi talentele ascunse ale 

elevilor, dar şi să le pună în evidenţă. Acest proiect a avut ca scop stimularea elevilor spre 

protejarea mediului înconjurător. Eu, Bocîncă Andruţa Diana Maria, elevă la acest liceu am       

participat la acest concurs şi am obţinut un rezultat satisfăcător (Premiul II ). Dar nu obţinerea unui 

premiu m-a determinat să particip la acest concurs, ci faptul că participarea mea am îndemnat mai 

mulţi elevi să o facă şi să-şi spuna opinia despre ceea ce se întâmplă cu mediul. Ca urmare, 

mesajul mei pentru colegii mei și nu numai este următorul : 

  "Uneori timpul se opreşte în loc, iar fiinţa noastră intră în nefiinţa şi necunoaştere. Nu mai 

există balanţa dintre bine si rău, iar fiecare faptă este aruncată în spaţiu fără asumarea                    

consecinţelor. Îngerii trecutului aduc în prezent fiecare greşeală dar ca nişte laşi ce suntem, fugim. 

Toate acestea nu sunt reale, sunt doar rodul imaginaţiei mele asupra a ce se poate întâmpla daca   

ne-am lăsa în continuare conduşi de nepăsare.  

 Uneori nepăsarea poate distruge totul în jurul ei…Uneori trecem pe lângă o banală hârtie 

şi o ignorăm. Şi, de parcă nu ar fi de ajuns, mai aruncăm şi noi una. De ce nu putem să ne oprim 

pentru un moment şi să ne gândim dacă e bine ce facem? Să ne gândim cine are în primul rând de 

suferit şi, mai ales, cât de mare e suferinţa? Ştiu că pentru mulţi dintre voi ceea ce spun vă amuză, 

dar gândiţi-vă la natura, ca la o fiinţă umană. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat de: 

Elev: Andruţa Diana Maria  Bocîncă / Clasa: a XI-a B  

Coordonator : Prof.  Dascălu Elena Gabriela 
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 Simpozionul ,,Ziua Mondială a Zonelor Umede ‖ din cadrul proiectului ,,Un tânăr     

educat, un mediu mai curat!‖ a avut loc în ziua de 26.02.2016 în sala de festivități a                                     

Colegiului Tehnic ,,PetruPoni‖ Roman. La simpozion au participat elevii din clasele a IX-a C,             

a IX-a D , a X-a C , a X-a D , a XI-a B , a XI-a C , a XI -a H , a X-a B profesională ,coordonați 

de profesorii: Elena Gabriela Dascalu, Maricica Niță, Paraschiva Gavril, Claudia Șugaru, Iulia 

Dumitriu, Anișoara Escu, Marieta Manolache și laborant, Cristina Dămoc . 

               Cei 20 de elevi au pregătit prezentări Power Point pe care le-au citit si le-au explicat, 

informând auditoriul despre zonele umede.  Elevii au mai pregătit și desene la care juriul a 

apreciat respectarea temei concursului, originalitatea lucrării, nota artistică și complexitatea 

tehnică. După ce juriul a deliberat elevii au fost răsplătiți cu premii și mențiuni .  

                Elevii au participat cu entuziasm, deoarece li s-a apreciat munca atât prin diplome  și  

aplauze,cât și prin felicitări venite din partea juriului și a întregii asistențe. Ei au fost dornici sa 

se exprime prin desene, dar și prin prezentări Power Point cu imagini și informații bine           

selectate despre diferite tipuri de ecosisteme umede, acestea prezintând o deosebită importanță, 

având în vedere faptul că multe dintre mijloacele de existență depind de pescuit de rizicultură, 

de călătorii sau turism, precum si aprovizionarea cu apă. În ciuda numeroaselor avantaje însă, 

64% din zonele umede au dispărut după 1900, iar cele care mai rezistă sunt adesea degradate de 

persoane care depind în mod direct de ele. De accea, trebuie să ne poziționăm și să informăm 

oamenii despre acest pericol. Un exemplu bun îl constitue elevii Colegiului Tehnic,,Petru Poni” 

Roman și le mulțumim  pentru munca si efortul depus de a ne înștiința de acest pericol .   

                                                                                                  

 

 

 

 

 
 Elevi:  

 Adriana Bursuc  și Bianca Ailincăi /Clasa a XI-a B  

 Prof .coordonator: Elena Gabriela Dascălu  
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 În cadrul activitații de amenajare a spațiului verde din corpul A și B de la Colegiul Tehnic 

―Petru Poni‖ Roman, activitate ce face parte din proiectul ―Un tânăr educat, un mediu mai          

curat!‖, desfășurată pe 21-22 Martie 2016, am încercat să promovăm un comportament cât mai   

eficient asupra mediului. Încercam sa promovăm și să formăm un mediu cât mai frumos si          

curat, așa cum spune o vorbă:,, Pământul nu este o moșie de la părinți , ci un împrumut de la copiii 

noștri―. 

             În cadrul acestei activități au participat 60 de elevi coordonați de Prof. Elena Gabriela 

Dascălu, prof. Claudia Șugaru și prof. Corhăneanu Cătălina. Partenerii activității au fost             

Inspectorul Școlar Județean Neamț și Ocolul Silvic Horia . 

 Activitatea s-a desfașurat  începând cu ora 10, elevii claselor a IX-a C, a IX-a D, a X-a C, 

a X-a E, subordonați de d-na prof. Claudia Șugaru, d-na prof. 

Cătălina Corhăneanu și d-na administrator Oana Negurici au luat 

inițiativa și au plantat flori, precum și mesteceni aduși de domnul 

inginer Bogdan Tănase de la Ocolul Silvic Horia în spațiile verzi 

aferente celor două corpuri de clădire ale liceului. 

 Aceasta activitate consider că a fost pe cât de educativă, 

pe atât de frumoasă, benefica atât copiilor cât și profesorilor. Am oferit respect și grijă pentru me-

diul înconjurător, am participat cu drag, într-un cuvânt ne-am conformat sloganului: ―Trăind într-

un mediu curat, crești frumos și sănătos!―. Haideți,să începem noi să schimbăm comportamentul 

oamenilor față de natură! Să  aruncam noi, primii, ambalajul la coș și să nu așteptăm să ni se atra-

gă atenția! Haideți, să plantăm noi, primii, copaci, primele flori pentru a avea o schimbare în bine! 

Și mediul are dreptul la        frumusețe, nu numai noi, oamenii!  

 Împreună facem schimbări pentru o viață mai bună ! 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizat de: 

 Iulia Fărăuanu / Clasa a XI-a B                                                                                    

       Prof. coordonator Elena Gabriela Dascălu 

 

Ocrotiți mediul înconjurător  
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 Această activitate a avut loc pe data de 21-22 martie la Colegiul Tehnic                       

„Petru Poni” și a implicat participarea elevilor din clasele a IX-a C, a IX-a D, a X-a E coordonați   

de d-nele profesoare Dascălu Elena Gabriela, Claudia Șugaru, Cătălina Corhăneanu și a d-nei   

administrator Negurici Oana.  

 Proiectul a constat in plantarea de copaci și flori in preajma corpului A si corpului B al       

Colegiului Tehnic „Petru Poni” in scopul modelării viitorului cetățean capabil de a-și forma un 

punct de vedere obiectiv asupra mediului inconjurător si de-al atrage sa participe la activități    

legate de mediul inconjurător. 

 Fiecare copac funcționează ca un adevărat ecosistem. Noi credem că plantarea masivă de    

copaci va rezolva multe dintre problemele de mediu existente. Copacii reduc poluarea. Frunzele     

copacilor captează particulele de praf ce plutesc în aer, în acest fel evitându-se problema de a    

inhala acest praf. Pădurile pot fi un mod bun de protecție pentru căldura excesivă și pentru        

pământurile vulnerabile. Ele pot, de asemenea, să fie o barieră în calea ploilor torențiale. Pădurile 

mai ajută și la creșterea nivelului de oxigen precum și la împrospătarea aerului pe care noi îl     

respirăm. 

 Pădurile din toată lumea aduc beneficii importante. Pădurile adăpostesc peste jumătate 

din speciile care trăiesc pe pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale, prin       

stocarea şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse lemnoase, ajută la reglarea căderilor de   

precipitaţii, sunt surse esenţiale de hrană şi apă şi aduc în acelaşi timp enorme avantaje estetice, 

spirituale şi de agrement pentru milioane de oameni.  

 Extinderea zonelor împădurite prin  promovarea regenerării copacilor, permiterea       

creşterii lor cât mai mari, utilizarea de metode de recoltare care reduc pierderile şi stabilirea de 

zone de conservare în interiorul pădurilor destinate producţiei pot duce la creşterea pe termen lung 

a cantităţii medii de carbon stocat. Aceste opţiuni de gestionare pot avea, de asemenea, efecte po-

zitive asupra biodiversităţii şi asupra altor elemente cheie pentru ecosisteme, cum ar fi menţinerea 

fluxurilor hidrologice. Permiterea copacilor să crească mai mult înainte de a fi tăiaţi contribuie la 

creşterea diversităţii structurale a pădurii şi    oferă un habitat pentru o serie mai largă de specii. 

Pădurile sănătoase care îşi păstrează complexitatea naturală şi diversitatea ca vârstă şi structură a 

habitatului, au de obicei, mai multă stabilitate şi putere de a face faţă tulburărilor asociate cu 

schimbările climatice. 

GLOBAL DAY ACTION 
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 Copacii cresc repede când sunt tineri, dar creşterea încetineşte pe măsură ce ajung la            

maturitate. Pentru a spori capacitatea de stocare a carbonului în timp, tăierile ar trebui să se facă 

după ce rata de creştere anuală scade sub media ratei de creştere. Dar, cum companiile de               

producţie a lemnului au interese economice puternice de a efectua tăierile atunci când preţurile 

sunt cele mai favorabile, multe păduri sunt tăiate cu mult înainte de această vârstă optimală.            

Creşterea intervalului de timp dintre tăieri sau menţinerea copacilor mai bătrâni de-a lungul mai 

multor cicluri de tăiere succesive ar putea duce la creşterea semnificativă a stocurilor de carbon. 

Deteriorarea copacilor netăiaţi şi a solului în timpul operaţiunilor de deplasare a trunchiurilor            

tăiate poate, de asemenea, duce la o reducere a emisiilor de CO2. 

 Există credinţa larg răspândită şi totodată greşită că tăierea trunchiurilor sau defrişarea           

pădurilor mature şi înlocuirea lor cu copaci tineri, care cresc repede, va avea efecte pozitive       

asupra climei prin reţinerea CO2 atmosferic. Deşi copacii mai tineri cresc şi reţin carbonul mai 

uşor, trebuie văzut şi ce se întâmplă cu acest carbon stocat atunci când pădurile mature sunt tăiate. 

Prin  tăierea unei păduri, o parte din carbonul de acolo poate fi stocat ani de zile sau decenii în                     

produsele lemnoase rezultate, dar alte cantităţi însemnate de CO2 sunt eliberate în atmosferă,    

imediat, prin deranjarea solului şi, de-a lungul timpului, prin descompunerea frunzelor şi         

crengilor.  

 Măsurile de voluntariat vor putea aduce o mai mare recunoaştere a rolului utilizării     

durabile a solului în domeniul adaptării la efectele schimbărilor climatice. Crearea încrederii în 

această abordare presupune ca regulile să fie suficient de riguroase pentru a se asigura că           

acţiunile de  voluntariat duc la reduceri clare, cuantificabile ale emisiilor de dioxid de carbon în 

atmosferă, cât şi la alte avantaje legate de mediu. Însă, fără o reducere reală, la scară largă a      

emisiilor de gaze cu efect de seră astfel de măsuri temporare de voluntariat nu pot duce la         

atenuarea efectelor  schimbărilor climatice. 

 În cadrul acestui proiect elevii Colegiului Tehnic „Petru Poni”, împreună cu partenerii de 

la Ocolul Silvic Horia au efectuat  acțiuni de plantare de copaci în preajma liceului. 

 Pe lângă plantările de copaci, elevii colegiului s-au implicat și în acțiuni de ecologizare în 

zona  malului râului Moldova, acestea avînd rolul de a conștientiza populația că aruncarea            

gunoiului în râu duce la distrugerea viețuitoarelor acvatice, precum și la distrugerea solului. 

 
 

Realizat  de: 

       Elevi : Valentin Blaj  

         Eugen Rogojinaru  

Coordonator : 

       Prof. Elena  Gabriel Dascălu 
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Baba Dochia 

 

 

 In Județul Neamț, toți localnicii au auzit cel puțin o dată legenda Babei Dochia, ce are     

legatură cu rocile mari de pe Masivul Ceahlău. Plecată cu oile pe munte și fiind cald, ea a            

renunțat, rând pe rând, la cele 12 cojoace cu care era îmbracată. După ce s-a dezbrăcat și de        

ultimul cojoc, s-a pornit un viscol neașteptat, iar baba Dochia a înghețat împreună cu oile sale, 

transformându-se în stane de piatră. 

 

 Pedeapsa Babei Dochia în Munții Ceahlău 

 

 Partea mai puțin cunoscută este că Baba Dochia a 

fost pedepsită de Iisus Hristos, deoarece se purta urât cu 

nora sa, pe care nu o avea deloc la inima. Ca să o            

necăjească, a trimis-o pe soția băiatului său la râu, într-o zi 

cumplită de iarnă, să spele până la albire un ghem de lână 

neagră. Pentru că lâna nu se albea, iar mainile fetei 

sângerau din cauza frigului, Iisus Hristos s-a înduioșat la        

durerea ei. I-a oferit o floare roșie pe care să o așeze în apă 

și care să o ajute să îndeplinească sarcina dată de soacră.  

 Întoarsă cu ghemul de lână neagră albit, ea i-a povestit mamei soșului cele întâmplate.       

Dochia s-a arătat sceptică la povestea fetei. A crezut că floarea provine de la un amant, nicidecum 

de la Hristos. În plus, apariția unei flori în plină iarnă a făcut-o să creadă că a venit primăvara,   

anotimp prielnic pentru păscutul oilor. 

 Din acest motiv, Baba Dochia a plecat pe munte, a renunțat la cojoacele ei și a devenit 

stană de piatră. Legenda a fost asociată cu o serie de roci ce se găsesc pe Masivul Ceahlău. 

 

Realizat de: 

Elev : Sorin Blaj /Clasa  aXIa B 
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 Așezată pe malul stâng al Bistriței, stânca Piatra Teiului este situată în coada cuvetei       

actuale a lacului de acumulare Izvorul Muntelui de pe râul Bistrița. 

 Stânca Piatra Teiului, un bloc de rocă de mari dimensiuni, format din calcare reci fale     

cretacice, se află la o distanță de aproximativ 44 km NV de orașul Bicaz, și a fost declarată    

monument al naturii (categoria a III-a IUCN) din 1951, actual cu statut de rezervație geologică. 

 Una dintre legendele din zonă spune că bucata de piatră a apărut în urma unui pariu    

dintre diavol și Dumnezeu. Se pare că Dumnezeu se plânsese diavolului de minciuna și lucrurile 

rele ale oamenilor, iar diavolul s-a gândit să aducă potopul asupra oamenilor. Diavolul s-a lăudat 

că va fura o bucată de stâncă de pe vârful Muntelui Ceahlău, într-o noapte, și până dimineața el 

va devein stăpân peste omenire. Astfel a desprins bucata de stâncă din Ceahlău și s-a îndreptat 

spre valea Bistriței, când un zgomot ascuțit se auzi din văi — era cântatul cocoșului. Diavolul    

și-a descleștat ghearele și bucata de piatră a căzut din mâna sa, în mijlocul apei. 

  

 Localnicii spun că de atunci, noapte de   

noapte, stânca se mută, fie pe stânga, fie pe dreapta, 

căci se pare, diavolul nu a încetat să încerce să ia 

stânca de acolo și să o ascundă în adâncurile apelor 

pentru a putea stăpâni lumea, și nu reușește decât să 

o urnească doar câțiva centimetri. 

 

Realizat de: 

Elev: Diana Agu / Clasa  a XIa B 

 

 

P i a t r a  Te i u l u i  
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1. Apa în formă lichidă are o densitate mai mare decât apa sub formă 

de gheață. De aceea gheața plutește în apă.   

     

 

 

 

 

 

2. Reciclarea unei tone de hârtie salvează 17 copaci si 4.100 KW de 

energie. 

    

 

 

 

 

3. Reciclarea unei doze de aluminiu salvează energia necesară pentru ca 

un televizor să meargă 3 ore. 

         

 

 

 

 

 

 

4. România are cea mai mare suprafață de pădure naturală din Europa? 
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5. Știați că Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România?      

Îl găsim în vârful Masivului Ciomatu, județul Harghita. 

   

 

 

 

 

 

 

 

6. Distanța dintre Pământ și Lună nu a fost întotdeauna aceeași.      

Conform măsurătorilor realizate de oamenii de știință, satelitul natural 

al Pământului se îndepărtează de planeta noastră cu o rată de       

aproximativ 4 centimetri anual. În acest timp, rotația Pământului     

încetinește, astfel încât ziua se mărește.  
   

 

 

 

 

 

 

 

7. Un singur fulger poate încălzi aerul cu 30.000 de grade Celsius. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Pământul este singurul loc din sistemul nostru solar în care apa se 

găsește în  toate formele de agregare: solidă, lichidă si gazoasă. 
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1. Creierul este alcătuit în proporție de 78% apă? 

 2. La om, senzația de sete începe să se instaleze în momentul în care începe să se   

piardă 1% apă din organism? 

 3. Poate pare greu de crezut că în banană se găsește apă în proportie de 75%, pe 

când într-o roșie cantitatea de apă este de aproximativ 95%? 

 4. O curiozitate interesantă în ceea ce privește apa este legată de starea sa,         

apa caldă înghețând mai repede decât apa rece? 

 5. New York-ul este al doilea oraș, după Hawaii care se află situat de jur împrejurul 

apelor? 

 6. Apa trebuie consumată la circa 5 grade Celsius pentru a putea fi benefică        

pentru organism? 

 7. Purificarea apei se face cu ajutorul solutiei de clor,aceasta fiind folosită de 100 

de ani, 50 ml soluție de clor fiind cantitatea necesară pentru a purifica 100.000 litri 

de apă? 

 8. Pământul este acoperit de apă în proporție de 71%, aceasta estimându-se la      

535.092.250.000 m3. Dar din toată această imensă cantitate mai puțin de 1% este 

apă dulce sau potabilă? 

 9. Cel mai adânc lac din lume se află în Siberia, Rusia. Lacul Baikal are o adâncime de 

peste 1700 metri, iar toată apa lui reprezintă 20% din totalul de apă potabilă de pe 

Glob? 
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 Delfinii dorm cu ochii larg deschiși . 

 Cămilele au 3 pleoape care le protejează ochii de 

nisipul suflat de vânt. 

  Tigrii nu au dungi numai pe blana lor, ci și pe 

pielea lor și nu există doi tigri care să aibă dungi 

la fel pe corp. 

 Elefantul nu vede foarte bine, însă este ajutat de urechi și de nas. Poate mirosi apa de 

la 4 km distanță și este singurul animal care nu poate sări. 

 Cimpanzeii chelesc o dată cu înaintarea în vârstă, exact ca și oamenii. 

 Pentru că dinții castorilor nu se opresc niciodată din creștere, aceștia trebuie să roadă 

în mod constant obiecte, pentru a le menține la o lungime normală. Dacă nu ar face 

acest lucru, dinții ar creste în cele din urmă în creierul lor. 

 Rechinii nu au oase în corp. Scheletul lor este făcut din cartilaj (acel os flexibil pe 

care omul îl are în ureche și nas). Un alt lucru uimitor este acela că, rechinul, trebuie 

să înoate mereu pentru a nu se îneca. 

 Cangurul este singurul mamifer cu picioare care 

nu poate să meargă cu spatele. 

 Girafa este cel mai înalt animal de pe planetă, ea 

având, totodata, o limbă extrem de lungă pe care o 

poate folosi pentru a se spăla în urechi. 

 Cimpanzeii chelesc o dată cu înaintarea în vârsta, 

exact ca și oamenii. 

 Pentru câini nu este niciodată liniște totală.    

Chiar și noaptea, ei aud o mulțime de sunete și de    

vibrații, aflate în jur sau în depărtare. 

 

Curiozități despre animale 
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Curiozități despre plante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Feriga anunță ploaia? Înainte de a ploua ea își desface larg frunzele, iar dacă urmează o 

perioadă secetoasă frunzele ei se strâng și se răsucesc. 

 Există plante care luminează? În unele peșteri din Germania, dar și în țara noastră în 

Munții Vrancei și în zona Sucevei, crește o mică ciupercă numită mușchiul luminos. 

Tot la noi mai crește și gheba de copac, plantă cu aceleași proprietăți. 

 Tulpina nufărului de baltă poate atinge până la 5 m             

înalțime. Floarea acestuia se ofilește în momentul în care este 

ruptă, chiar dacă, ulterior, este așezată în apă. 

 Dacă pui un trandafir alb într-un pahar cu apă colorată,      

petalele trandafirului se vor colora și ele în aceeași culoare. 

 Planta cu cea mai mare floare este Rafflesia Arnoldi. Aceasta crește în insulele          

Filipine. Floarea ei are o circumferință de 3 m și poate atinge greutatea de 10 kg. 

 Amorphophallus Titanum este cea mai înaltă floare din lume. Ea are 2,5 m înalțime și  

1 m în diametru. Poate cântări peste 75 de kg. 

 Mirosul florii de cactus American se poate simți de la o distanță de 1 km, fiind cea mai 

parfumată floare cunoscută. 

 Cea mai înaltă specie de copaci din lume este Eucaliptul. 

Acesta mai este cunoscut și sub numele de copacul făra umbră 

sau copacul care transpiră foarte mult. Poate atinge                   

aproximativ 150 de m și, după bambus, crește cel mai rapid. 

 Cel mai bătrân arbore din lume are 

aproximativ 5000 ani. Baobabul crește în Africa Rasariteana. 

 Frunzele cele mai mari sunt ale palmierului Rafie. Frunzele       

arborelui pot ajunge la aproximativ 22 m lungime și 12 m lățime și pot 

adăposti până la 10 oameni. 

Realizat de:  Diana  Agu  și Andreea Neagu  / Clasa  a XI a B 

Profesor coordonator: Elena  Gabriela Dascălu 
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Final de proiect  
 

 

               Pe data de 2 iunie 2016 , în sala de festivități a Colegiului Tehnic„Petru Poni” Roman a 

avut loc activitatea de încheiere a proiectului educațional „Un tânăr educat, un mediu mai curat!”.     

               La activități au participat d-na dir. adj. prof. Mihaela Pîslaru, d-na prof. Cătălina 

Corhăneanu — Consilier educativ,  d-nul  prof. Cristian Ilie — Șef al Ariei Curriculare Tehnologii 

precum și echipa de proiect formată din : d-na prof. Marcica Niță , d-na prof. Paraschiva Gavril,    

d-na prof. Claudia Șugaru, d-na prof. Iulia Dumitriu, d-na prof. Anișoara Escu, d-na prof. Marieta 

Manolache și d-na Cristina Damoc — laborant. De asemenea au participat toți elevii claselor de 

protecția mediului și materiale de construcții precum și alți elevi implicați în proiect . 

               Activitatea a fost moderata de d-na prof. Elena Gabriela Dascălu, coordonatoarea         

proiectului, care a prezentat invitații și a dat cuvântul fiecaruia . 

               A urmat prezentarea revistei proiectului, după care s-a desfășurat premierea invitaților, 

profesorilor și elevilor implicați în proiect. 

               La sfârșit elevii clasei a IX-a C au interpretat imnul proiectului „Un tânăr educat,             

un mediu mai curat!” .                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Coordonator ,  

                                                                                                             Elena Gabriela Dascălu.                                
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 Imnul proiectului  

“ Un tânăr educat, un mediu mai curat! ” 
 

 

 

 

 

 

Un tânăr educat, un mediu mai curat 

    Cu multă implicare, liceul l-am schimbat 

    Pentru planeta noastră vom lupta 

    Lupta cu poluarea noi o vom caștiga . 

 

Ref.       Dacă știm să reciclăm 

              Multe lucruri noi salvăm 

              Strângi hârtie cu hârtie 

              Și menții pădurea vie. 

 

      Noi mergem împreuna pe același drum 

      Să facem din Pământ un mediu mult mai bun 

      Plantăm copaci de zor și noi îi protejam 

      Iar prin această faptă aerul purificăm . 

 

Ref.       Dacă știm să reciclăm 

              Multe lucruri noi salvăm 

              Strângi hârtie cu hârtie 

              Și menții pădurea vie. 

 

   Gunoaie colectăm, deșeuri reciclăm 

   Pentru urmașii  noștri  astăzi noi luptăm 

   O țară mai curată să le lăsăm 

   Veniți și voi acum să ne implicăm ! 

 

Autori :   

Beatrice Burghelea, Ionela Murariu, Dumitrela Murariu  / Clasa a IX-a C                                                                                          

Gabriela Ursache  / Clasa a IX-a D 

      Stefana Iacob  / Clasa a  XII –a B 

                                                       Prof. Coordonator  : Elena Gabriela Dascălu 
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