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PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 

RAPORT CALITATIV ŞI CANTITATIV REALIZAT DE  

COMITETUL ECO-ŞCOALA 

Anul şcolar: 2018-2019 
 

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: Colegiul Tehnic Petru Poni Roman 

NUMELE DIRECTORULUI: prof. Dascălu Mariana Gabriela 

NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT: prof.Pîslaru Mihaela 

NUMELE COORDONATORULUI / COORDONATORILOR  
 (+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL, ZIUA ŞI LUNA NAŞTERII) 

 

1.Prof. Niţă Maricica; Protecţia Mediului; telefon: 0762281864/0761326442; e-mail: 

nita__maricica@yahoo.com; ziua şi luna naşterii: 09 septembrie 1959 

2.Prof. Gavril Paraschiva; Protecţia Mediului; telefon: 0746251074; e-

mail:pasa_gavril@zahoo.com; ziua şi luna naşterii: 25 octombrie 1964. 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ:819 ( 31 de clase) 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 87. 

-  cadre didactice: 56;  

-  cadre didactice auxiliare:14; 

-   personal nedidactic:17. 

           PARTENERII IMPLICAŢI: PĂRINŢI, AUTORITĂŢI, INSTITUŢII (număr, exemple):  

              AUTORITĂŢI, INSTITUŢII: Agenția de Protecția Mediului Neamț, Sistemul de     

                                                             Gospodărire a Apelor Neamț, Ocolul Silvic Roman, 

                                                             Scocietatea Comercială Apa Serv, Primaria Roman şi cu  

                                                             mass-media locală.  

                PĂRINŢI:  Iordăchescu Elena Lăcrămioara  – părinte - Preşedintele Comitetului de părinţi 

pe 

                                   şcoală 

                     Domşa Irina- părinte- Responsabil transport deşeuri de hârtie şi carton la 

punctele de 

                     colectare 

TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE (dintre cele 12 + altele, dacă este cazul):  
              1.“Curtea școlii”; 

             2. “Deşeuri"; 

              3. “Sănătate/ Stil de viaţă sănătos". 

CAPITOLUL I. 

APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 

 

PASUL 1. COMITETUL ECO 

1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco:41 

2. Nr. profesori:17 

3. Nr. părinţi: 29 

4. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie): 

 Conducerea liceului  reprezentată de: Director Prof. Gabriela Mariana Dascălu, 

Director Adj. Prof. Mihaela Pîslaru; 

mailto:nita__maricica@yahoo.com;%20ziua
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 Director ing. Iulian Jucan  şi doctor ing.Cîrlig Doinița reprezentanta Agenției 

Județene de Protecția Mediului Neamț; 

  Director ing. Ioan Vlad Angheluţă reprezentant al SC Apa Serv Neamț; 

 Director ing. Mihăilă Stelian reprezentant al Administrației Naționale a  Apelor 

Române SA-Sistemul de Gospodărirea Apelor Neamț; 

 Director ing. Ciprian Alungulesei reprezentant al Ocolului Silvic Roman; 

 Director ing. Ionel Ciocan, reprezentat ROSSAL SRL  Roman; 

  Primar jurist Lucian-Ovidiu Micu şi ing. Scorțanu Irina reprezentant al 

Primăriei Roman. 

Alte observaţii:Au mai fost implicate persoane care nu au fost nominalizate aici, care au 

contribuit la buna desfăşurarea activităţilor din Program şi nu au fost nominalizate aici (un 

exemplu: Cadre didactice: Șef de lucrări univ. dr. ing. Laura APOSTOL; Șef de lucrări univ. 

dr. ing. Cristina GHINEA din cadrul Universităţii Ştefan Cel Mare Suceava ne-au oferit 

oportunitatea a  prezenta activităţile noastre din cadrul Programului cu  ca exemple de bune 

practice în vederea conservării biodiversităţii în cadrul Concursului Student pentru 1zi din 

07.04.2019 şi 11.05.2019, unde am primit premiile: I,  II şi III cu elevii de clasele a XI şi a 

XII a, de la profilul Resurse Naturale şi  Protecţia Mediului. 

 

PASUL 2. ANALIZA / IDENTIFICAREA PROLEMELOR DE MEDIU  

- Enumeraţi problemele identificate; specificaţi ce soluţii a identificat Comitetul Eco 

pentru soluţionarea / ameliorarea acestor probleme (completaţi tabelul): 

 

Nr. 

crt. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

 

 

1. 

 

 

 

Problema spaţiului verde din curtea şcolii 

- curăţenie în ambele curţi ale liceului; 

 - plantarea de pomi fructiferi, 

ornamentali, brăduţi; 

- plantarea de flori; 

-îngrijirea grădiniţei cu flori şi a 

spaţiului  

  verde deja existent. 

 

 

2. 

 

Valorificarea deşeurilor electrice casnice, de 

hârtie, carton, plastic 

-colectarea separată a deşeurilor de 

diferite   tipuri şi valorificarea acestora 

 

 

 

3. 

 

Realizarea unor creaţii cu materiale din natură 

(crenguţe, frunze, castane etc), crearea unor 

materiale decorative pentru sărbătorile de iarnă 

din materiale ecologice (ghirlande, coroniţe, 

globuri, brad de Crăciun etc.),  

- Activităţi extracurriculare care să aibă 

drept finalitate rezolvarea problemelor 

identificate ( Cea mai frumoasă clasă 

ECO, Cel mai ECO brad de Crăciun, 

Expoziţie de produse din materiale 

reciclabile etc.)  

 

 

4. 

 

 

Relaţii de parteneriate cu alte şcoli,   

- Încheierea de Parteneriate de 

Colaborare cu şcoli din oraşul şi judeţul  

nostru dar şi din ţară care împărtăşesc 

aceleaşi deziderate cu colegiul nostru în 

privinţa protejării mediului înconjurăto 

r( Colegiul Tehnic Danubiana Roman, 
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Colegiul Tehnic Miron Costin Roman, 

Colegiul Vasile Conta Tg. Neamţ, Liceul 

Tehnologic  Voievodul Gelu din Zalău, 

Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu 

Craiova etc. 

 

 

5. 

 

Confecţionarea unor felicitări şi produse 

specifice zilelor de 1 şi 8 Martie din materiale 

refolosibile şi dăruirea lor unor personane aflate 

în dificultate  

 

 

Continuarea derulării proiectului 

educativ  

“ Marțisor… de suflet”, ediția a VI a, 

 

 

6. 

 

Oportunităţi de valorificare a deşeurilor de orice 

tip prin concurs şi expoziţiii de desene pe teme 

eco şi marcarea unor evenimente importante 

privind protecţia mediului. 

-Continuarea derulării proiectului 

educativ judeţean ”Un tânăr educat, un 

mediu mai curat”prin acţiuni ce să 

rezolve problema identificată; 

- Participarea cu produsele realizate de 

elevii noştii la concursuri şi expoziţii 

iniţiate de alte entităţi locale, regionale. 

 

7. 

 

Îngrijirea spaţiului extraşcolar: trotuare, străzi 

din apropierea şcolii noastre 

- Implicarea consecventă la activităţile 

specifice Concursului „Curăţenia de 

primăvară începe cu noi, pentru noi! ”, 

iniţiat şi coordonat de Primăria 

Municipiului Roman, dar şi de Ziua 

Mediului 

 

 

8. 

 

 

Ecologizarea străzii Primăverii, Roman  

cu prilejul Campaniei Let'Do it România din 

data 

de 15.09.2018 

-Mobilizarea unui număr cât mai mare 

de elevi şi cadre didactice de la toate 

profilurile din colegiu, prin antrenarea 

Consilierului educativ, al 

reprezentanţilor elevilor şi al 

responsabilei Comisiei diriginţilor. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Educarea tinerilor pentru un stil de viaţă 

sănătos 

-Participarea elevilor la competiţii 

sportive; 

-Organizarea de lecţii demonstrative, 

prezentări de PPT, referate care să aibă 

ca temă mâncarea sănătoasă şi 

beneficiile ei; 

-Participarea la acţiuni de promovare a 

unui stil de viaţă sănătos iniţiate de alte 

entităţi şcolare, organizaţii; 

- Implicarea elevilor de la toate 

profilurile din şcoală pentru colectarea 

de legume şi fructe şi donarea acestora la 

centrele de asistenţă socială pentru copiii 

de la Iubire şi speranţă şi Episcop 

Medchisedec Roman 
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10. 

a a        

          

 

 Pericolului energetic pentru generaţiile viitoare.          

 

Implicarea unui efectiv cât mai mare în 

activităţi de conştientizare a eminentei 

crize energetice mondiale, cunoaşterea 

consecintelor dezastruoase a acesteia şi 

promovarea soluţiilor alternative de 

rezolvare -22.04.2019-Ziua Pământului-

Participarea elevilor şi cadrelor didactice 

la marşul nocturn pe străzile oraşului 

nostru pentru sensibilizarea populaţiei în 

vederea protejării mediului înconjurător,  

 

 

11. 

 

Sărbătorirea Ziua Mediului, prilej de bilanţ al 

 activităţilor de protejare a mediului  

înconjurător şi al rezultatelor obţinute 

  

Participarea reprezentanţilor 

Comitetului  

Eco-Şcoala, a conducerii colegiului şi a 

partenerilor noştrii din comunitatea 

locală şi a agenţiilor economici de profil 

 

 

12. 

 

Înfrumuseţarea  

spaţiului verde din curtea colegiului cu  

pomi fructiferi şi flori ornamentale 

 

Participarea elevilor de la toate 

profilurile 

liceului şi de la şcoala profesională sub 

îndrumarea reprezentanţilor comitetului 

Eco-Şcoala 

 

 

13. 

 

Lipsă competenţe, abilităţi, tradiţii, conştinţă 

 ecologică la tineri dar şi la o bună parte 

 din comunităţii şcolară dar şi locală 

Antrenarea elevilor de la profilurile 

altele decât cele de la Protecţia Mediului 

la cât mai multe activităţi pe teme 

ecologice, a părinţilor, a responsabililor 

administraţiei locale, dar şi ai populaţiei 

locale şi din împrejurimi 

 

14. 

Cunoaşterea posibilităţilor de monitorizare a 

principalilor factori de mediu în instituţiile de 

specialitate (Agenţia de Mediu, SGA, SC Apa 

Serv, instituţii de învăţământ superior etc. 

 

Efectuarea de lecţii vizită cu elevii din 

colegiu sub coordonarea profesorilor de 

specialitate. 

Alte observaţii: - 

PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE  (an şcolar 2018-2019) 

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse 17 

Nr. activităţi realizate >17 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 28 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 100 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni 85 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 

dintre acţiunile programului 

34 

 

 

 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 

- Agenția Județenă de 

Protecția Mediului Neamț;  

- SC Apa Serv Neamț zona 

Est Roman;  
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unităţii şcolare 

 

- Administrația Națională a  

Apelor Române SA-Sistemul 

de Gospodărirea Apelor 

Neamț;  

- Ocolului Silvic Roman; 

Ocolului Silvic Horia;  

- Primăria Roman 

-SC Rossal Roman 
Notă: Pentru corectitudine, dar şi pentru uşurarea muncii, fiecare membru al comitetului eco va raporta situaţia din 

clasa/grupa sa, iar totalul va fi înscris în acest tabel. În  acest fel, întregul comitet participă la elaborarea 

Raportului Eco. 

Exemplificaţi  pentru 3 acţiuni care au fost rezultatele (data acţiunii, denumirea, scurtă 

descriere). Ataşati câte 2-3 fotografii pentru fiecare activitate descrisă. 

1. -Titlul acţiunii: Valorificarea deşeurilor 

- Clasa: a IX a E 

- Profesori coordonatori: Şugaru Claudia şi Mitrea Iulia. 

- Obiectivele activităţii:  

o O1-Formarea unei gândiri ecologice în vederea utilizării materialelor reciclabile; 

o O2- Consolidarea si dezvoltarea comportamentului ecologic; 

o O3-Creşterea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura prin implicarea  

elevilor în activităţi de creație; 

o O4- Dezvoltarea abilităţilor necesare lucrului în echipă. 

- Descrierea activităţii: 

Activitatea a cuprins elevi de la clasa a IX-a E, Protecția Mediului. Ei au adus de acasă o 

serie de  materiale reciclabile  (textile, ziare, cutii, cofraje, hârtie albă și colorată, PET-

uri etc.) și lucrând în echipă, au confecționat diverse obiecte, pliante, afișe, colaje etc. 

- Metoda de evaluare: 

- expoziţie la clasă cu lucrările realizate; 

- - fotografii. 

- Ziua desfăşurării  activităţii/durata:29.10.2018, 8-14, 6 ore 

- Locul de desfăşurare: sala de clasă  

- Impactul activităţii asupra elevilor:  

Prin ceea ce au realizat, elevii au dat dovadă că le pasă, au imaginat și creat din 

materiale reciclabile obiecte ce transmit mesaje ecologice, precum și  mesaje pentru 

protejarea sănătății. 

- Imagini din timpul activităţii : 
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2. -Titlul acţiunii: Drumul apei uzate. Vizită la SEAU, Roman 

- Clasa: 11C, 10D  

- Profesori coordonatori: Niţă Maricica şi Mitrea Iulia. 

- Obiectivele activităţii:  

O1-Cunoaşterea procesului tehnologic de epurare a apelor uzate la SEAU Roman; 

O2-Urmărirea indicatorilor fizico-chimici de calitate a apelor uzate pe parcursul   procesului 

tehnologic; 

O3- Creşterea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura; 

                  O4- Consolidarea si dezvoltarea comportamentului ecologic; 

- Descrierea activităţii: 

Activitatea a cuprins elevi de la clasa  11C,D şi 10 D, Protecția Mediului. Elevii au 

vizitat Staţia de Epurare a Apelor Uzate şi laboratoarele unde se determină indicatorii 

fizico-chimici de calitate a apelor uzate pe parcursul   procesului tehnologic şi au asistat la 

efectuarea unor analize pe apele uzate şi pe apă potabilă. 

- Metoda de evaluare: 

- conversaţii, întrebări între elevii participanţi şi personalul de specialitate privind 

procesul tehnologic de epurare ape uzate şi modul de determinare al principalilor 

indicatori de calitate ai apei uzate monitorizaţi în proces; 

- fotografii. 

- Ziua desfăşurării  activităţii/durata: 30.10.2018, 8-14, 6 ore 

- Locul de desfăşurare: SC APASERV SA Roman. 
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- Impactul activităţii asupra elevilor:  

Cunoaşterea activităţilor specifice Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi a laboratoarelor 

unde se determină indicatorii fizico-chimici de calitate a apelor uzate pe parcursul   procesului 

tehnologic,  precum şi dezvoltarea comportamentului ecologic. 

- Imagini din timpul activităţii : 
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3. -Titlul acţiunii: Excursie tematică: Monitorizarea factorilor de mediu şi implicaţiile 

acestora 

                                 asupra sănătăţii umane 

- Clasa: 11C, 11D şi 12 D  

- Profesori coordonatori: Niţă Maricica  Mitrea Iulia şi laborant Dămoc Cristina. 

- Parteneri: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iași;Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași. 

- Obiectivele activităţii:  

O1- Dezvoltarea interesului pentru învăţământul superior; 

O2- Dobândirea de informaţii noi şi îmbogăţirea culturii generale; 

O3- Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială şi adoptarea unei atitudini pozitive în 

dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur; 
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                  O4- Să cunoască activitatea din laboratoarele de analiză ale  instituţiilor universitare. 

- Descrierea activităţii: 

La activitate au participat elevii claselor 11C, 11D, 12D. Activitatea a început cu UMF 

Iaşi, unde s-au vizitat muzeele facultăţii, apoi în aula universităţii, studenţi medicinişti 

au prezentat facultăţile din cadrul UMF şi programele de studiu pe specializări şi 

principalele obiective urmărite în activitatea studenţilor în timpul cursurilor 

universitarte. 

Următoarea vizită a fost la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” din Iași. Aici s-au vizitat sălile de studiu, laboratoare şi s-au vizionat 

fimuleţe în 3D în domeniul zootehniei.La ambele universităţi ne-am întâlnit cu studenţi, 

foşti elevi ai CTPP Roman. 

- Metoda de evaluare: 

-  feedbeek din partea elevilor 

              -  Ziua desfăşurării  activităţii/durata: 31.10.2018, 8-17. 

              - Locul de desfăşurare: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iași, 

                Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din 

Iași. 

- Impactul activităţii asupra elevilor:  

o Manifestarea interesului, din partea elevilor, pentru învăţământul universitar, 

domeniul protejării mediului înconjurător; 

o Determinarea elevilor de a învăţa mai bine, de a-şi construi o carieră pe domeniul 

mediului şi a unui stil de viaţă sănătos. 

- Imagini din timpul activităţii : 
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4.Titlul acţiunii:  

Concurs judeţean de artă decorativă, multimedia şi creaţii literare-poezie 

„Un tânăr educat, un mediu mai curat – Toamna în culori şi imagini”, Ediţia a III-a- 29.11.2018 

 

Toamna cu bănuţi 

 

                          A venit toamna din nou, cu alaiul ei plăpând, 

                          Şi-a pus din nou stăpânire, pe pământul nostru blând. 

                   Din copaci cad frunze, formând un covor frumos, 

          Un covor cu multe frunze, colorat şi glorios. 

 

                     Multe fructe stau pe crengi, aşteptând să fie srânse, 

               Din copacii seci şi goi, îmbrăcaţi cu multe gâze. 

                                                 În văzduh se văd,  şir de păsări colorate, 

                       Formând un tablou de toamnă, cu fructele parfumate. 

 

               Dup- o perioadă scurtă, toamna a plecat din nou, 

                Zici că a plecat flămândă, din nou până la metrou. 

                                                Trişti că pleacă iară, am rămas tăcuţi cu toţi, 

              Şi ne-am luat la revedere de la toamna cu bănuţi. 

 

 

Elev:  Buzdug I. Florin Ionuţ 

Clasa:  a X a D-CTPP Roman 

Prof. îndrumător:  Niţă Maricica 
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5.Titlul acţiunii: Masă rotundă naţională "Împreună pentru un viitor verde-Ziua Pământului"-    

                            Craiova aprilie 2019 

 

6.Titlul acţiunii:  Analiza indicatorilor principalilor factori de mediu în laboratorul de 

mediu de la Colegiul Tehnic Petru Poni Roman 
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7.Titlul acţiunii: Pledare pentru protejarea mediului înconjurător : sesiune de comunicări 

ştiinţifice- 08.11.2018 

 

8.Titlul acţiunii: Student pentru 1 zi-USM Suceava-12.05.2019 
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9.  Titlul activităţii: Alimentatie sanătoasă versus alimentaţie nesănătoasă 

Data/perioada de desfăşurare: 20 noiembrie 2018 

Locul desfăşurării:Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman/Laborator Protectia Mediului (sala 18 ) 

 

        
 

10.Titlul acţiunii:. 05.06.2019- Ziua Mediului –Colegiul Tehnic Petru Poni Roman 
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PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Cum s-a făcut monitorizarea? Cine a participat? 

Cum s-a făcut evaluarea activităţilor?  Cine a realizat evaluarea? 

Monitorizarea : 

 Aplicarea de chestionare tuturor elevilor şi profesorilor din şcoală în legătură cu 

interesul pe care îl poartă temei; 

 Afişarea la panou a cantităţilor de deșeuri colectate şi valorificate; 

 Ţinerea unei evidenţe a sumelor rezultate din valorificarea deșeurilor şi folosirea 

acestora; 

 Redactarea de materiale cu tematică ecologică şi publicarea în revista Eco Science a 

școlii şi revista ecologică " Un tânăr educat, un mediu mai curat"; 

 Reflectarea activităților pe site-ul școlii prin postarea tuturor materialelor și a 

acțiunilor întreprinse în cadrul proiectului; 

 Premierea celor mai activi elevi; 

 Corelarea activităţilor propuse cu  activităţile din calendarul ecologic : 

 02 februarie: Ziua Zonelor Umede; 

 22 martie: Ziua Mondială a Apei; 

 01 aprilie: Ziua Păsărilor; 

 22 aprilie: Ziua Pământului; 

 22 mai: Ziua Mondială a Biodiversităţii; 

 24 mai: Ziua Europeană a Parcurilor; 

 05 iunie: Ziua Mondială a Mediului 

Cine a participat: Constituirea unor echipe din rândul elevilor şi profesorilor care să constate  

                              periodic,  starea de curăţenie a şcolii,cantitatea de deşeuri colectate, gradul 

de  

                             conştientizare a unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei şcolare, 

stadiul 

                             desfăşurării activităţilor din planul de acţiune al Programului, ; 

          Cum s-a făcut evaluarea activităţilor?   

 S-a stabilit gradul în care proiectele din cadrul Programului ECO-

ŞCOALA au dus   la satisfacerea nevoilor existente şi în identificarea 

efectelor produse. 

       Cine a realizat evaluarea? 

 Comitetul ECO-ŞCOALA. 

 

    Alte observaţii: Prin desfăşurarea acţiunilor din cadrul Programului au luat cunoştinţă de acestea 

                              mass media locală, personalităţi din cadrul administraţiei locale etc., prilej cu 

care  

                             Colegiul nostru a primit apreciere şi consideraţie pentru demersurile întreprinse în 

                             dezvoltarea unei conştiinţe ecologice în rândul elevilor, comunităţii locale. 

 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

       Astfel cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Petru Poni Roman împreună cu 

elevii au înteles că fiecare poate contribui la păstrarea sănătaţii mediului, nici un gest în 

apărarea naturii nu este inutil. Protecţia mediului a devenit o problemă de conştiinţă şi 

de aceea acolo unde este posibil vor încerca să integreze programul ,,Eco-Şcoala” în 
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curriculum, să găsească, pornind de la materiile predate soluţii la problemele cu care se 

confruntă curtea şcolii,problema deşeurilor şi practicarea unui stil de viaţă sănătos, să 

facă diverse conexiuni între subiectele de specialitate şi problemele ecologice. 

Activităţile propuse pot fi incluse în programele şcolare la obiectele biologie, 

ecologie, chimie, geografie, limba română, dirigenţie, istorie, informatică. În cadrul 

orelor de limba română s-a organizat un concurs de eseuri şi creaţie artistică pentru 

Simpozionul Toamna în culori şi imagini. 

 În cadrul orelor de informatică s-a actualizat în permanenţa site-ul şcolii şi s-au pregătit   

  Material lpentru Revista Eco Science  nr. 4 şi 5.. 

 În cadrul orelor de chimie s-a discutat despre importanţa unui stil de viaţă sanogen. 

 La disciplinele profilului Resurse naturale și protecția mediului s-au desfășoarat lecții 

integrale privind educația ecologică prin modulele specifice: Ecologie generală, Poluarea şi 

protecţia mediului, Conservarea biodiversității, Gestionarea deșeurilor, Supravegherea şi 

controlul calităţii ape, Supravegherea şi controlul calităţii solului. 

În cadrul orelor de Practică comasată(XI)- Poluarea și protecția mediului au fost 

implicați în activități de analiză a problemelor de poluare locală și activități de ecologizare a 

spațiilor din incinta școlară și a Parcului municipal din vecinătatea școlii. 

În cadrul orelor de specialitate elevii s-au abordat probleme legislative privind cei 

trei factori de mediu: apă, aer, sol precum și protejarea și conservarea naturii și a 

biodiversității.  

Activitătile de ecologizare a zonelor din jurul Romanului au fost  „prinse” foarte bine în 

orele de geografie, biologie, chimie; plantarea puieţilor şi gardului viu, răsadurilor şi 

seminţelor de flori în parcul şcolii – în orele de tehnologii. 

 Elaborarea pliantelor şi broşurilor, realizarea reportajelor, eseurilor pe tema naturii– în 

cadrul orelor de limba şi literatura română şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Pentru a include o parte din activităţi în curriculumul şcolar sunt necesare 

următoarele materiale şi accesorii: saci menajeri, mănusi, seminţe de flori, arbuşti 

ornamentali. Toate aceste materiale au fost furnizate de Primăria Roman şi Ocolul Silvic 

Roman cu care avem încheiate parteneriate de colaborare pe teme de protecţia mediului dar 

şi din expoziţiile  cu vânzare a produselor alimentare( prăjituri) produse şi vândute de elevi. 

    S-au efectuat lecţii vizită la ANP Neamţ, SGA Piatra Neamţ cu clasele a XI a Cşi  a XI a 

D, la universităţile de profil din Iaşi,tot cu cele 2 clase, la SC Rossal SA Roman cu clasa a 

XI aC, la SA Apa Serv cu 5 clase de a X a şi a XI a. 

 

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

 

Explicaţi cum aţi diseminat activităţile şi pe cine aţi implicat. 

Eventual, link spre materialul diseminat în presă. 

    Pentru informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale s-au organizat întâlniri cu 

membrii reprezentativi ai Comitetului Eco – Şcoala, unde s-au prezentat obiectivele 

urmărite şi modalităţile de realizare a acestora. În cadrul consiliilor profesorale s-au adus la 

cunoştinţa tuturor cadrelor didactice necesitatea aderării la program şi rezultatele obţinute 

prin desfăşurarea activităţilor ecologice, punând accent pe formarea la elevi a unui 

comportament ecologic, a unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător. 

   Informarea și implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului administrativ al 

școlii, a părinților, a partenerilor și a comunității locale în ansamblu, despre acțiunile și 

rezultatele Programului s-a facut prin intermediul site-ului colegiului, prin articole 

publicate în revistele colegiului nostru, Eco Science, Un tânăr educat, un mediu mai curat 

Calea ştiinţelor și prin intermediul mass media, dar și prin pliante, afișe împărțite de elevii 

școlii. 
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Informarea la nivel școlar s-a realizat prin: 

 Afișarea obiectivelor programului 

 Programul de activități 

 Programul de ecologizare 

 Rezultatele obținute 

 Încărcarea activităților pe site-ului colegiului şi pagina de facebook, imagini și 

comentarii 

 Articole publicate în revista Eco Science,dar şi în revistele şcolilor cu care noi am 

încheiat parteneriate de colaborare având ca teme protecția mediului, eseuri Eco, reportaje 

și fotografii de la activitățile întreprinse. 

Alte observaţii: http://www.ctppr.ro/ 

                            https://www.facebook.com/pg/CTPPR/photos/?ref=page_internal 

                        https://www.youtube.com/user/TopALLTV/videos 

                     https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=ziarul+de+roman 

 

PASUL 7. CODUL ECO 

Care este acesta? 

"Natura nu ne oferă nici un motiv s-o distrugem, dar ne oferă sute de motive ca s-o iubim.  FII  

ECOLOGIST!" 

Cum s-a ales acest cod? 

     În acest an la Colegiul Tehnic Petru Poni Roman, codul ECO s-a ales în urma  

propunerilor venite din partea elevilor noştrii: 

                          Elaborarea Eco-codului s-a  realizat de elevi sub îndrumarea profesorilor şi Eco 

                             şefilor  claselor pornind de la următoarele idei: 

 Iubeşte natura ca pe tine însuţi! E casa ta, şi a lui, şi-a mea! Şi nu uita! De-aici nu          

avem unde pleca! 

 Omul sfinţeşte locul...Un copac, o floare, plantată azi, nu te îndreptăţeşte să o rupi 

mâine! Eşti liber să protejezi sau să distrugi! Alege! 

 Curaţenia casei tale îti oferă satisfacţie şi bucurie! Frumuseţea grădinii tale te face 

fericit! Nu uita, pământul întreg e adevarata ta casa şi unica gradină! Păstrează-l curat ca să 

fii mulţumit şi fericit! 

 Reciclează deşeurile, pentru a te ajuta pe tine, pe cei de lângă tine şi mediul în care 

traieşti!  

 "Natura nu ne oferă nici un motiv s-o distrugem, dar ne oferă 

sute de motive ca s-o iubim.  FII  ECOLOGIST!" 

Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent: 90 %  ( Eco-codul a fost afişat în 

clase la panoul cu activităţi din Programul Eco-Şcoala). 

Câţi copii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia? Număr sau procent: 85% ( Având 

în vedere faptul că majoritatea elevilor colegiului nostru au fost implicaţi în activităţile 

Programului, prilej cu care li s-a explicat obiectivele şi  importanţa acestuia, avem un 

procent suficient de ridicat). 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/CTPPR/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/TopALLTV/videos
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=ziarul+de+roman
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CAPITOLUL II. 

BENEFICIILE PROGRAMULUI 

Programele școlare actuale vizează, pe lângă obiectivele, finalitățile ce țin de procesul 

instruiv-educativ și procesul de formare a elevilor în calitate de cetățeni civici, activi şi 

reponsabili, de aceea fiecare activitate pe care am  întreprins-o şi a venit în sprijinul acestei 

finalități. 

Programul Eco-Şcoala este benefic, venind în întâmpinarea problemelor cu care se 

confruntă comunitatea, ajutând la formarea unei conștiințe ecologice prin consolidarea 

cunoașterii privitoare la factorii naturali de mediu, ocrotirea naturii, prevenirea deteriorării 

mediului, păstrarea unui ambient curat, echilibrat. 

Programul Eco-Şcoala vine în sprijinul activităților desfașurate în liceul și ne determină 

să adoptăm o atitudine activă în raport cu ceea ce înseamnă o Eco-Şcoală- o școală model, cu 

învățământ de calitate. 

Aspectele propuse de către acest program  produce flexibilitate schemei de 

implementare a activităților propuse, prin diversitate, iar acestea au fost extinse și pe plan 

local. 

Integrarea activităților cuprinse în program am aplica-o la toate profilurile din liceu și 

are ca  scop acţiuni de protejare a mediului ambiant și reducerea poluării. 

Obținerea acestor performanțe a condus la îmbunătățirea întregii activități didactice și 

motivarea pe termen lung a celor implicați. 

1. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate: 

Resurse economisite: 

 apă potabilă; 

 hârtie,carton,plastic; 

 metale; 

 energie electrică; 

 combustibili fosili; 

Plantări: 

 pomi fructiferi; 

 flori ornamentale în curtea şcolii şi sălile de clasă şi holurile colegiului. 

Spaţii curăţate: 

 cele două curţi ale colegiului nostru; 

 curăţenia domeniului public  adiacent zonei spaţiului şcolar, şi anume: str. 

Eternităţii, str. Florilor, str. Anton Pann precum şi străduţele perpendiculare pe 

aceasta; 

 spaţiile sălilor de clasă şi holurile colegiului 

Spaţii  amenajate: 

 terenul din jurul corpului de clădire "Extindere"- ateliere pentru efectuarea 

practicii; 

 spaţiul curţii corpul B; 

 spaţiul cu trandafiri din faţa corpului A. 

2. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate 

I. ECONOMISIRE DE ENERGIE 

 

Cantitatea de energie 

consumată în 

2017/2018(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

consumată în 2018/2019 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

economisită 
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Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii: Situaţia la economisire energie electrică şi apă am obţinut-o valoric de la 

Compartimentul Contabilitate al Colegiului: situaţia o prezentăm astfel: 

Cheltuieli privind 

energia şi apa în 

2017/2018 (sept.-

iunie)-Ron 

Cheltuieli privind 

energia şi apa în 

2018/2019 (sept.-

iunie)Ron 

Cantitatea de apă şi energie  

Consumată în plus  în  Ron în anul 

2018/2019faţă de anul 2017/2018 

317096,94 + 

300189,43 ⁼  

617280,37 

422120,10+ 

353412,48 ⁼  

775532,58 

 

775532.58 – 617280,37 ⁼   158252,21 

Ataşăm fotografii de pe fişele de conturi obţinute de la Contabilitate, din care a reieşit o sumă 

valorică  în plus pentru cheltuielile pentru energie şi apă în anul şcolar 2018-2019 de 158252,21 

Ron. Acest surplus de cheltuială sunt datorate unor lucrări de reabilitare ale laboratoarelor de fizică, 

biologie, grupuri sanitare elevi, reparaţii acoperiş corp ateliere precum şi lucrări de reamenajare ale 

internatuluidar şi creşterii preţului în lei la euro. 

Anii şcolari: 2017-2018  
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şi 2018-2019 
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II. ECONIMISIRE APĂ 

 

Cantitatea de apă consumată 

în 2015/2016 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă  

consumată în 2016/2017 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de apă 

economisită 

   

 Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii:  
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III. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (acest aspect va fi luat in considerare 

pentru concurs, daca trimiteti toate documentele – vezi mai jos conditii de 

participare) 

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată 

Deşeuri Cantitate colectată Cantitatea predată spre valorificare 

Fără venit pentru 

şcoală 

Cu venit pentru şcoala 

şi suma obţinută 

Hârtie şi carton 1280 Kg - 192.00 lei 

Plastic  30 Kg 30Kg - 

Aluminiu (doze) 10 Kg 10 Kg - 

Altele (care?) 

Deşeuri 

electrice,electrocasnice 

de mici dimensiuni 

(baterii, becuri uzate) 

 

214 Kg 

 

- 

42,80 lei 

Calculator, 3 imprimante, 

1 televizor 

 - 0,00 lei 

Rest plată   234,80 lei 

Alte observaţii: 

- Deşeurile din carton,hârtie, plastic aluminiu şi electrice care s-au mai colectat între timp, 

nu le-am predat la Centrul de colectare local, le avem depozitate într-un spaţiu special 

amenajat; încă nu le-am predat la Centrul de colectare.  

 

 

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

5 

40 ( In colaborare cu Ocolul Silvic Roman-

şoseaua Roman-Sagna 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi Cais, măr, păr,tei şi tuia 

Nr. arbuşti plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

10 

- 

Specii de arbuşti plantaţi Liliac, tei. trandafiri, mesteacăni,  

 

Nr. flori plantate 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

-50 

- 

Specii de flori plantate crini, cactusul craciunului, cactusul, vâzdoage, 

crini, dumitriţe, flori de ceară,petunia , etc. 
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V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

Curăţenie, degajare de deşeuri pe străzile oraşului Roman 

Tabel ACŢIUNEA 1:   “Let's Do It, Romania!” 

Data la care a avut loc activitatea 15.09.2018 

Denumirea acţiunii Curăţenie, degajare de deşeuri pe strada Nouă  

Roman 

Cine a organizat acţiunea Primăria Roman, Departamentul de Mediu 

Scurtă descriere a acţiunii Elevii clasei a IX a E, a XI a C, D şi a XII a C,  

împreună cu prof. Niţă M, Mitrea I., Gavril P. Şi 

Şugaru C au colectat deşeuri de carton sticlă , 

textile pe o stradă periferică a oraşului  Roman d. 

 
 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 40 

Suprafaţa igienizată Aproximativ 10000 m
2
. 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) Aprox imativ 500 Kg. 

Tabel ACŢIUNEA 2 

Data la care a avut loc activitatea 30.03.2019  

Denumirea acţiunii  Earth Hour 2019.  

 

 

Cine a organizat acţiunea 

Acest eveniment este promovat de World Wide 

Fund for Nature Australia (WWF), un grup 

internațional de lobby pentru mediu și cotidianul 

australian Sydney Morning Herald iar pe plan 

local acţiunea a fost coordonată de Primăria 

municipiului Roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scurtă descriere a acţiunii 

Sâmbătă 30.03.2019 în toată ţara au avut loc loc 

mai multe evenimente şi activităţi organizate 

pentru a sărbători Ora Pământului, precum ture cu 

bicicletele, concerte în aer liber şi nu numai. 

Peste 180 de ţări şi teritorii s-au reunit şi anul 

acesta pentru a atrage atenţia asupra schimbărilor 

climatice şi pierderii biodiversităţii, dar şi pentru 

a inspira oameni, comunităţi, companii, guverne 

să acţioneze pentru a stopa declinul 

biodiversităţii. 

- Elevi, părinţi, fraţi, cunoştinţe ale elevilor, foşti 

elevi,  împreună cu profesori din colegiul nostru 

au participat la turul cicliştilor, la lansarea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/WWF
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sydney_Morning_Herald&action=edit&redlink=1
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lampioanelor pe cer şi la aprinderea de căndeluţe , 

perioadă în care iluminrea stradală a fost oprită.  

  
  
 

 
 

 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 56 elevi 

  

VI. SPAŢII VERZI AMENAJATE 

1. Ce spaţii au fost amenajate? 

 terenul din jurul corpului de clădire "Extindere"- ateliere pentru efectuarea 

practicii;  

 spaţiul dintre cămin-internat şi strada Eternităţii; 

 spaţiul verde din curtea colegiului, corpul B; 

 grădiniţa cu trandafiri din faţa corpului A. 

2.  Din unitatea şcolară: Colegiul Tehnic Petru Poni Roman 

3.  Din afara unităţii şcolare: Nu 

4. Suprafaţa acestora: aproximativ 75 ari 

5. Ce lucrări s-au efectuat:curăţenie, pantare puieţi de tei, liliac, trandafiri şi flori  

ornamentale 

6. Care a fost rezultatul: înfumuseţarea spaţiului şcolar, aprecierea celor ce au vizitat 

şcoala, satisfacţia  şi încântarea echipei de acţiune. Aprecierea Conducerii Colegiului şi 

a vizitatorilor. 
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27 

 

 

CONCLUZII FINALE 

Programul Eco-Şcoala te roagă să te opreşti, numai o clipă. să-ţi tragi răsuflarea şi să priveşti 

în jurul tău. Să culegi de pe jos o hârtie aruncată de altcineva! Să pliveşti floarea aceea din ghiveciul 

cu flori şi să-i pui puţină apă! Să opreşti robinetul la baie după ce ai băut apă şi să te asiguri că nu 

curge în zadar, să stingi becurile dacă nu este nevoie de lumina aritficială.  

Eco-Şcoala îşi propune să îţi reamintească, lucruri simple şi de bun simţ, o picătură de bun 

simţ şi dragoste faţă de natură! Ce înseamnă o picătură? Nimic! Dar dacă aduni milioane de picături 

se poate forma o mare!  

Școala poate să creeze o serie de atitudini pozitive faţă de mediu, dacă sunt folosite programe 

educaționale potrivite, cu impact asupra tinerilor. Există deja trei direcţii cunoscute, care ar trebui să 

constituie baza acestor programe: 

- reducere; 

- refolosire; 

- reciclare. 

Tocmai de aceea,  pentru activitătile noastre în cadrul Programului Eco-Școala, am ales ca    

 Teme :“Curtea școlii”;   “Deşeuri" şi  “Sănătate/ Stil de viaţă sănătos", pe care le- am transpus 

 în activităţi pozitive, ce pot fi desfăşurate de către toate ariile curriculare din cadrul şcolii 
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 noastre . 

Urmărim prin aceasta, întâi de toate, dezvoltarea unor deprinderi şi a unui comportament  

  ecologic, care să reducă impactul negativ al activităţii umane asupra mediului şi să asigure o 

  utilizare durabilă a resurselor umane. 

Educaţia pentru mediu îi pune pe elevi în contact direct cu natura, prin acţiunile desfăşurate,   

pentru a le dezvolta dragostea faţă de toate formele de viaţă şi pentru a schimba mentalitatea 

faţă de mediu în comunitate. 

ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU UNITATEA ŞCOLARĂ 

 
      Colegiul nostru, prin acţiunile sale pe direcţia protejării mediului înconjurător, prin 

parteneriatele realizate cu diferite entităţi de profil Protecţia Mediului locale, judeţene dar şi 

regionale a obţinut un anume statut de care noi suntem încântaţi. Suntem avantajaţi şi de faptul că 

avem specializarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  în oferta educaţională, deci şi 

cadre didactice specializate în acest domeniu. De asemenea absolvenţii noştri de la această 

specializare îşi continuă studiile universitare în învăţământul universitar.Ne-am remarcat de 

asemenea, începând cu anul şcolar 2009-2010 prin participări la olimpiade de specialitate la faza 

naţională cu rezultate pe podiumul de premiere ( Anul acesta, am participat la faza naţională a 

olimpiadei Protecţia Mediului, desfăşurată la Craiova între 22şi 26 aprilie 2019 cu 6 elevi calificaţi, 

unde ne-am poziţionat pe locuri ce face cinste, dintre care 2 elevi ( Brandiu Carmen –clasa a XI a a 

obţinut menţiune iar Stan Alexandru dela clasa a XII a tot menţiune).Participăm la concursuri pe 

teme ecologice, organizate de diferite instituţii preuniversitare dar şi universitare, unde obţinem 

locuri pe podium. 

 Deci încercăm pe toate direcţiile să implementăm elevilor noştii o conştiinţă ecologică în vederea 

unei dezvoltări durabile pentru viitorul societăţii. 

 
Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare: Colegiul Tehnic Petru Poni Roman   

Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume): Director Prof. Gabriela Mariana Dascălu 

Profesor coordonator (nume, prenume):1. Prof. Niţă Maricica 

                                                   2. Prof. Gavril Paraschiva  

 

 

 

 

 

 

 

 


