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     Conservarea biodiversităţii reprezintă, în perioada actuală, una dintre problemele 

importante la nivel internaţional, însă în ultimul timp, problema conservării 

biodiversităţii, la nivel de ecosisteme, specii, populaţii şi chiar la nivel de gene, 

devine din ce în ce mai acută, din cauza intensificării impactului uman asupra 

biosferei. În acest context, menţinerea biodiversităţii este necesară, nu numai pentru 

asigurarea vieţii în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează 

echilibrul ecologic regional şi global, garantează regenerarea resurselor biologice şi 

menţinerea unei calităţi a mediului necesare societăţii. 

Participarea Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman la programul ECO – ŞCOALA 
reprezintă validarea preocuparilor cadrelor didactice de a forma elevi implicaţi în 
rezolvarea problemelor ecologice. Considerând că trăim într-o asemenea lume haotică, 
departată de armonie şi natură, ne-am înscris anul acesta cu tema: “Natura şi 
biodiversitatea”. 

 













      

ZIUA VERDE A ECO-ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA 

29.10.2015 la orele 12.00 

PARTICIPARE LA ZIUA DE ACŢIUNE a voluntarilor CCDG de la clasa a X a D, coordonator activitate , profesor Niță 

Maricica 

Plantarea unui măr în curtea liceuluI 



    Nume patrula: Trupa Eco Poni Roman, 
Imnul patrulei: 

Haideți cu noi în Patrulă Eco 
Mediul ne așteaptă să-l protejăm, 
Verdele e culoarea ce-l  reprezintă 
Flori și copaci haideți să plantăm. 

Soarele e sus și luminează calea 
Ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm, 

Haideți să muncim, să nu stăm degeaba 
Planeta ne așteaptă să o salvăm. 

Toata lumea știe că de noi depinde 
Să activăm într-un anume fel: 

Să strângem deșeuri și peturi și sticle 
Veniți cu noi, hai să patrulăm! 

Mediul este ca și viața mea 
Dacă n-ar fi verde nu cred c-aș rezista 

Aș muri pe loc, nu aș ezita 
Nu cred că mai pot respira. 

 
Realizat:  elev Bojean Radu, cls. aXIa  E 

Sigla 

 



    Inceput de activitate: 

... Ziua Mondială a Zonelor Umede  



     Imagini activitate 

 



      





      



      



      



     Şi activitățile de mediu vor continua la Colegiul Tehnic “Petru Poni” 

Roman…. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim pentru atenție! 

ECHIPA DE PROIECT 


