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RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2015-2016  

al III lea  an în program  

 

 

Unitatea  şcolară : COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” 

Director : profesor  GABRIELA MARIANA  DASCĂLU 

Director adjunc : profesor PÎSLARU MIHAELA 

Coordonatori : profesori : 1. NIŢĂ MARICICA , Protecţia mediului   

                                            0762281864, nita_maricica@yahoo.com 

                                           2.GAVRIL PARASCHIVA, Protecţia mediului   

                                              0746251074,  pasa_gavril@yahoo.com 

 

 Nr. elevi implicaţi : 986 

 Nr. cadre didactice implicate : 70 

 Parteneri implicaţi :  

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

Director Adj. Prof. Mihaela Pîslaru. 

 reprezintă şcoala, 

 asigură reprezentarea proiectului în relațiile cu partenerii locali: Agenția de 

Protecția Mediului Neamț, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, Ocolul Silvic Roman, 

Scocietatea Comercială Apa Serv Neamț, Primaria Roman şi cu mass-media locale. 

2. Catedra  Resurse naturale şi Protecția mediului reprezentată de: Prof. 

Maricica Niță, Prof. Paraschiva Gavril, Prof. Claudia Șugaru, Prof. Iulia Dumitriu, Prof. 

Loredana Lăpuşneanu, Prof. Elena Dascălu, Lab. Cristina Dămoc 

 Coordonatori de proiect şi responsabili cu implementarea lui în liceu 

 Maricica Niță –profesor tehnologii 

- campanii de ecologizare cu eco-patrula şcolară în cadrul unor excursii, în zona 

arondată liceului şi a malurilor Moldovei şi Siretului;  

-  responsabil plantare de puieți cu sprijinul Ocolului silvic Roman cu ocazia activității 

“Luna pădurii;” 

- responsabil activitate ”Ziua Pamântului”; 

- responsabil activitate “Hartii colectate, flori cumpărate!” 

- responsabil activitate “Fapte nu vorbe!...lecţie de ecologie”; 

- responsabil activitate “Stop ignoranţei şi nepăsarii-Salvaţi mediul!”. 

 Paraschiva Gavril- profesor tehnologii  

- responsabil activitate “Ziua apei” 

- responsabil activitate ”Ziua Pamântului” 

- responsabil activitate -Caravana “Biodiversitatea şi umanitatea”. 

 Claudia Șugaru- profesor tehnologii 

- responsabil activitate “Ziua zonelor umede”; 

               - responsabil activitate ”Ziua internațională de acțiune pentru climă”. 

 Iulia Dumitriu- profesor tehnologii  

 -responsabil cu mediatizarea activităților 

               - profesor coordonator “Patrula de reciclare”; 

               - responsabil activitate “Păstrăm pădurea”; 

              - responsabil activitate “Frumusetea meşteşugului”; 
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              -  responsabil activitate “Dezvoltare durabilă, responsabilitate pentru viitor”. 

 Loredana Lăpuşneanu- profesor biologie  

- responsabil activitate “Ziua biodiversității”; 

- responsabil activitate “Pledoarie pentru vieţuitoare”; 

 Cristina Dămoc- laborant protecţia mediului  

- responsabil proiect “Artă şi deşeuri”; 

-         elaborare “fluturaşi ecologici”-“Ziua mediului”, “Ziua apei”; 

-        responsabil activitate ”Ziua Pamântului”; 

-        responsabil activitate “Salvând Pământul, ne salvăm pe noi!” 

 Elena Gabriela Dascalu -profesor tehnologii 

- responsabil proiect “Un tânăr educat, un mediu mai curat!. 

3. Alte cadre didactice, personal nedidactic implicate: 
 Mihaela Stan- profesor de TIC 

- realizarea de pliante şi afişe necesare activităților, responsabil proiect 

regional „ Ecoscience”. 

 Mihaela Pantază- profesor de TIC 

- responsabil cu diseminarea informațiilor din cadrul programului în revista “Eco-

Science. 

 Iulian Ostafe –informatician 

- responsabil cu promovarea proiectului pe site-ul liceului.  

 Emilda Butnaru –profesor de biologie 

- organizează activitate de “Ziua mondială a sănătății”.  

 Mihai Ignat –profesor de geografie 

- Ecologizarea orizontului local. 

 Lucia Marin, Adrian Sescu, Damoc Angela - profesori de fizică 

 responsabili activitate “Obţinerea energiei electice în hidrocentrale”. 

 Iolanda Deaconu, Mirela Hurjui- profesori de tehnologii 

- responsabile concurs de colectare deşeuri pe clase ”Deşeurile, lacrimi ale 

Pământului”. 

 Manolache Marieta- profesor de tehnologie 

- ”Reciclarea deșeurilor din construcții”. 

 Mihai Tudorică- profesor de tehnologie 

- ”Colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice”. 

 Stolnicu Simona, Juravle Cristina, Nechifor Maria, Curpan Adina –

profesori discipline economice şi responsabile activitate  ”Eco-Art”. 

 Pescaru Monica-profesor de istorie 

- ”Fenomene naturale care au schimbat istoria”. 

 Irina Maftei- bibliotecar 

- “O oază de sănătate”. 

 Maria Rusu-profesor de chimie 

- organizează activitate de “Ziua mondială a sănătății”. 

 Ana Dămoc-laborant chimie 

- organizează activitate de “Ziua mondială a sănătății”. 

 Cramer Alexandru – profesor de limba română 

“Apa , izvor de inspiraţie– profesor de limba romana 

 Mihoc Mirela – profesor de limba română 

- “Apa , izvor de inspiraţie”; 

- “Fii ECO!”. 

 Corhaneanu Catalina– profesor de limba română 

- “Apa , izvor de inspiraţie”; 
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- responsabil de planificarea orelor de educație pentru mediu din cadrul orelor 

          de dirigenție. 

4. Elevi și părinți implicați  
 Bulai Luiza( XA) - Președinta Consiliului elevilor- Relaţia liceului cu comitetul 

Eco-Şcoală. 

 Hugeanu Sabina (XII B)– Reprezentant al elevilor in Consiliul de Administratie. 

 Mărtinaș Geanina (XI B)- Verificarea colectării selective a deşeurilor din clase. 

 Dornescu Claudia(XI B)- Actualizarea avizierului Eco- Şcoală din incinta 

liceului. 

 Melintioi Mădălina (XIC) - Organizarea şi derularea concursului “Arta si 

deseuri”. 

 Apetrei Ştefania(XIC)- Responsabil cu evidenţa colectării deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice. 

 Murariu Claudia (XII C)- Responsabil cu organizarea de concursuri, expoziţii. 

 Rusu Narcisa(XIC)- Responsabil cu colectarea informaţiilor referitoare la 

poluarea apelor din zonă. 

 Ciubotaru Rita(XI C)- Responsabil cu organizarea de concursuri, expoziții. 

 Pascariu Anastasia(XIB)- Implicarea în stabilirea Eco-cod-ului şi diseminarea 

informaţiilor în rândul elevilor. 

 Balașcă Diana(XIF)- Popularizarea proiectelor educaţionale din cadrul 

Programul Eco-Şcoală în mass media 

 Cozma George(XII C)- Responsabil cu colectarea informaţiilor referitoare la 

biodiversitatea din orizontul local. 

 Roca Claudia(XII C)-Responsabil cu informarea activităţilor desfaşurate în 

Programul educaţional Patrula de Reciclare 

 Huci Andreea (XII B)- Responsabil cu elaborarea şi distribuirea pliantelor: 

“Dezvoltare durabila, responsabilitate pentru viitor”. 

 Tamaș Andreea (XII B) –Popularizarea activităţilor din Programul Eco-Şcoală. 

 Puiu Stefan (XI B)- Realizarea pliantelor şi afişelor. 

 Furdui Radu (XII D)- Coordonează acţiunea de plantare a florilor. 

  Stan Ecaterina (IX C)-Responsabil activitate -Caravana “Biodiversitatea si 

umanitatea”. 

 Liță Delia- Responsabil activitate -“Salvând Pământul, ne salvăm pe noi!”. 

 Patrichi Gheorghe –părinte- Preşedintele Comitetului de parinţi pe şcoală. 

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

punctele de colectare. 

5. Reprezentanți ai autorităților locale și agenți economici: 

 Cîrlig Doinița reprezentanta Agenției Județene de Protecția Mediului 

Neamț, 

 Buzdugan Cristian reprezentant al SC Apa Serv Neamț zona Est Roman, 

 Păvăleanu Ion reprezentant al Administrației Naționale a  Apelor Române 

SA-Sistemul de Gospodărirea Apelor Neamț, 

 Dascălu Constantin reprezentant al Ocolului Silvic Roman, 

 Scorțanu Irina reprezentant al Primăriei Roman. 

 Tema abordată: Participarea Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman la programul 

ECO – ŞCOALA reprezintă validarea preocupărilor 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”. 

 Data exactă când ne-am_ înscris prima dată în program: 30 noiembrie 2013 
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 Scopul proiectului  

Prezentul proiect, la a cărui realizare au participat cadre didactice și elevii liceului 

nostru, are drept scop educarea și conștientizarea publicului privind protecția mediului. 

Totodată reprezintă și un instrument pentru favorizarea reacției comunitare la fenomenele de 

poluare, dar și o informare corectă, complexă și coerentă a publicului în legătură cu 

importanţa menţinerii biodiversităţii locale. 

 Obiectivele generale urmărite au fost:  

1. Ecologizarea permanentă a spațiului școlar: 

- Conştientizarea elevilor și implicarea activă în rezolvarea acestora, prin studiu în 

clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi a comunităţii;  

- Promovarea educaţiei pentru o dezvoltare durabilă, care oferă elevilor o gamă largă 

de preocupări, atât teoretice, cât și activităţi ce vizează protejarea mediului înconjurător;  

- Formarea unui comportament responsabil față de protejarea mediului a elevului de 

astăzi, viitorul cetăţean de mâine; 

2. Managementul biodiversitatii locale: 

- Realizarea unui studiu și a unei analize eficiente în baza cărora putem inventaria 

speciile pe cale de dispariție; 

-  Monitorizarea și diseminarea în mass-media a rezultatelor obținute;  

- Realizarea unui plan de acțiune privind protejarea speciilor floro-faunistice.  

3. Implicarea elevilor în cunoașterea legislației privind protecția și 

conservarea mediului înconjurător și de aplicare a acestei legislații 

- S-a  organizat o întâlniri cu specialiști în domeniul protecției mediului în scopul 

dezbaterii legislației specifice în vigoare; 

- Elevii se vor implica în activități de informare și sensibilizare a populației privind 

cunoașterea şi respectarea legislației în scopul protecției mediului; 

- Elevii vor sesiza autoritățile și persoanele în drept asupra eventualelor situații de 

înălcare a legislației. 

Obiective : 

Realizarea acestui scop va fi posibilă prin atingerea obiectivelor generale: 

 Ecologizarea permanentă a spațiului școlar; 

 Managementul deșeurilor; 

 Implicarea elevilor în cunoașterea legislației privind protecția  

                                   și conservarea mediului înconjurător și de aplicare a acestei  

                                   legislații. 

Obiective operaționale: 

Ecologizarea permanentă a spațiului școlar: 

 Elevii vor conștientiza că spațiul școlar și spațiul verde sunt 

                           cărți de vizită ale școlii; 

 se va elabora și implementa programul de ecologizare a  

                            spațiului școlar; 

 se va întreține spațiul verde al școlii. 

 

Managementul deșeurilor: 

 Elevii se vor implica în proiecte de colectare a deșeurilor; 

 Se vor colecta selectiv deșeurile reciclabile: pet-uri, maculatură;  

 se vor valorifica deșeurilor prin vânzarea lor la firmele de profil din 

            Municipiul Roman; 

 se vor confecționa obiecte din materiale reciclabile care vor face 

             obiectul unei expoziții cu vânzare în perioada Mărțișorului; 

 se vor calcula și gestiona beneficiile în urma valorificării deșeurilor și a 
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            obiectelor confecționate. 

 

Implicarea elevilor în cunoașterea legislației privind protecția și 

conservarea mediului înconjurător și de aplicare a acestei legislații 

 Se va organiza o întâlnire cu specialiști în domeniul protecției mediului 

în scopul dezbaterii legislației specifice în vigoare; 

 Elevii se vor implica în activități de informare și sensibilizare a 

populației privind cunoașterea legislației în scopul protecției mediului; 

 Elevii vor sesiza autoritățile și persoanele în drept asupra eventualelor 

situații de încălcare a legislației. 

 Activități: 

În cursul anului şcolar  2015-2016  au fost proiectate şi realizate următoarele activităţi : 

 Organizarea unor întâlniri lunare, cu eco-şefii claselor implicate în program, în 

vederea stabilirii modalităţilor de acţiune pe termen scurt; 

 Măsurarea temperaturii principalilor factori de mediu: apă, aer, sol. 

Activitate practică în cadrul orelor de specialitate, clasa a IX a D, “Protecția Mediului”, 

profesor Dumitriu Iulia în Parcul municipiului Roman- aprilie 2016; 

 Plantare puieți salcâm în colaborare cu Ocolul Silvic Horia: clasa a X a D, profesor 

Şugaru Claudia în data de 20 aprilie 2016; 

 Realizarea de produse obținute din materiale reciclabile la clasa a XI a C, coordonator 

profesor Dumitriu Iulia in săptămâna “ Şcoala Altfel”, 18-22.04.2016; 

 Predare maculatură și carton la  la Centrul de colectare local, prin aportul intregului 

colectiv de la CT “Petru Poni”Roman aprilie 2016; 

 Obiecte realizate din materiale reciclabile la clasa a X a D, profesor coordonator 

Dumitriu Iulia, 12.04.2016; 

 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)  

 Participarea la Concursul Național Patrula Eco, al 4-lea an, cu un numar de peste 50 

elevi, coordonatori :profesori Niță Maricica şi Şugaru Claudia Cerasela; 

 Activitate educaţională din cadrul proiectului „Un tânăr educat, un mediu mai 

curat”, iniţiat de membrii Catedrei de Protecţia Mediului. Activitatea a fost „Ziua 

Mondială a Zonelor Umede”,  coordonat de d-na profesor Gabriela Elena Dascălu -

25.02.2016; 

 Activitate de predare deșeuri, echipamente electrice electronice, electrocasnice – 
     4 .12.2015 la CT Petru Poni Roman, coordonator activitate profesor Dumitriu Iulia; 

 Încheierea de parteneriate pe proiectul educațional de mediu “ Eco-Adolescenții, 

Eco-teens” cu Liceul Tehnologic “ Voievodul Gelu” Zalău, județul Sălaj și participarea la 

activitățile proiectului, responsabil profesor Niță Maricica; 

 5.10. 2015- Ziua Educației  sărbătorită prin activități de ecologizare a zonelor arondate  

Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman. Au participat clasele a XI a B, a X a B 

profesională  “Materiale de Construcții și clasa a IX a profesională “Construcții și  Lucrări 

publice”. Profesori coordonatori: Niță Maricica și  Şugaru Claudia; 

 Ora Pământului -16.03.2016 în orașul Roman s-a realizat printr-un marș prin centrul  

municipiului, activitate la care au participat reprezentanți ai elevilor colegiului, părinții, 

frații acestora, precum și cadrele didactice din catedra ” Protecția Mediului și Materiale de 

Construcții”; 
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 Activitate în curtea colegiului :Amenajăm grădina cu flori-Mai 2016, activitate inițiată 

de membrii catedrei „ Protecția mediului şi Materiale de Construcții”, cu contribuția şi 

participarea elevilor de la clasele de mediu, responsabili de program; 

 Participarea la  proiectul educaţional“ Pământul-Pădurea –Viaţa”, inițiat de Colegiul 

Tehnic “Danubiana” Roman, din 18 aprilie 2016 şi la Concurs local de desen, fotografie și 

prezentări power-point de către elevii noştri; 

 Evaluare Eco-Școala 24 Mai 2016, după 2 ani încheiați de activitate în cadrul 

Programului, în urma căreia s-au îndeplinit condițiile pentru obținerea Steagului Verde; 

 24 iunie 2016, Ziua Iei, marcarea simbiozei: natură-tradiție românească-tinerețe  
prin activități artistice la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman; 

 Ziua Zonelor Umede - activitate din cadrul proiectului "Un tânăr educat, un mediu 

mai curat-1.03.2016", prilej prin care s-a scos în evidență importanța zonelor umede din 

țara noastră pentru biodiversitatea florală şi faunistică; 

 Între 21 și 22 martie 2016, la Colegiul Tehnic "Petru Poni" în Roman, Neamț, în cadrul 

campaniei LeAF, Global Action Day s-au desfășurat activități de ecologizare și 

amenajarea zonelor verzi din curtea şcolii, au fost plantați 10 copaci şi flori. Activitatea 

implicate aproximativ 60 de elevi si 7 profesori. Coordonatori activitate: profesori: 

Cătălina Corhăneanu, Șugaru Claudia şi Dascălu Gabriela; 

 Publicare de  articole privind protejarea mediului înconjurător în revista de 

specialitate a colegiului nostru „Ecoscience”,  de către toți colegii noştri de la toate 

specialitățile; 

 18 mai 2016-Obținerea premiului I-Romanul Oraş Verde,  acordat de către Primăria 

municipiului nostru, în cadrul Zilelor Romanului, ca o recunoaştere a activităților de 

mediu desfăşurate de întregul colectiv al Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman 

 ALTE PROIECTE  iniţiate de CCDG. 

 Implicarea autorităților în cadrul Programului Eco Şcoala: În derularea activităților 

din cadrul Programului, am avut alături: Agenția de Protecția Mediului Neamț, Sistemul 

Național de Gospodarire a Apelor Române Neamț, Ocolul Silvic Horia, Ocolul Silvic 

Roman, Primăria municipiului Roman, SC Rossal SA Roman, şcoli şi  societăți 

economice  din localitate. Colaborarea pe domeniul protejării mediului înconjurător s-a 

realizat pe baza de parteneriate de colaborare. Aportul acestora în derularea activităților 

noastre a fost permanent, în reciprocitate şi necondiționat. 

 

 

 

31 iulie 2016    

Întocmit, 

                                                                                                                1. Niță Maricica 

                                                                                                    2. Gavril Parasciva 

 


